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ΟΥ̓ΟῚ ὕ 5. 

Ῥμοῦ Β10]. 239 ὑ. 818" Βοῖῖκου. ᾿Δνεγνώσθϑησαν 
ἐκ τῆς ΠΡΟΚΔΜΟΥ χρηστομαϑείας γραμματικῆς ἔἐκλο- 
γαί. ἔστε δὲ τὸ βιβλίον εἰς δ΄ διῃρημένον λόγους ... 

ον (Ἐκ τὸ 1.) Ρ. 819", 117 βᾳᾳ.: γεγόνασι δὲ 
τοῦ ἔπους ποιηταὶ κράτιστοι μὲν Ὅμηρος, Ἡσίοδος, 
Πείσανδρος, Πανύασις, “Αντίμαχος. διέρχεται δὲ τού- 
τῶν, ὡς οἷόν τε, καὶ γένος καὶ πατρίδας καί τινας 
ἐπὶ μέρους πράξεις. διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λε- 
γομένου ἐπικοῦ κύκλου, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς 
Οὐρανοῦ καὶ Γῆς μυϑολογουμένης μίξεως, ἐξ ἧς αὖ- 
τοὶ ἢ καὶ τρεῖς παῖδας ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεν- 
νῶσι Κύκλωπας" διαπορεύεται δὲ τά τε ἄλλως περὶ 
ϑεῶν τοῖς “Ἔλλησι μυϑολογούμενα, καὶ εἴ πού τι καὶ 
πρὸς ἱστορίαν ἐξαληϑίξεται" καὶ περατοῦται ὃ ἐπικὸς 
κύκλος, ἔκ διαφόρων ποιητῶν συμπληρούμενος, μέχρι 
τῆς ἀποβάσεως Ὀδυσσέως τῆς εἰς ᾿Ιϑάκην, ἐν ἡ καὶ 
ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦντος κτείνεται. λέ- 
γει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύκλου τὰ ποιήματα διασώξεται 
χαὶ σπουδάξεται τοῖς πολλοῖς οὐχ οὕτω διὰ τὴν ἀρε- 
τὴν ὡς διὰ τὴν ἀκολουϑίαν τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων. 

λέγει δὲ καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰς πατρί δας τῶν πρα- 

1) 81. Ηογηθ; αὐτῷ οοἀά, 
Ἐρὶςο, τσ. Ἐσαρτιαθαίδ, Ἱ. 1 



Ω ΟΥ̓ΟΙῦΞ. 

γματευσαμένων τὸν ἐπικὸν κύκλον. λέγει δὲ καὶ περί 
τινῶν Κυπρίων ποιημάτων, καὶ ὡς οἵ μὲν ταῦτα 
εἰς Στασῖνον ἀναφέρουσι Κύπριον, οἵ δὲ Ἡηγησῖνον ἢ 
τὸν Σαλαμίνιον αὐτοῖς ἐπιγράφουσιν, οἵ δὲ Ὅμηρον" 
δοῦναι δὲ ὑπὲρ τῆς ϑυγατρὸς Στασίνῳ, καὶ διὰ τὴν 
αὐτοῦ πατρίδα Κύπρια τὸν πόνον ἐπικληθῆναι. αλλ᾽ 
οὐ τέϑεται [ὁ συγγραφεὺς] ἡ ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ" μηδὲ γὰρ 
Κύπρια προπαροξυτόνως ἐπιγράφεσϑαι τὰ ποιήματα. 

ο ἘΣ Ῥμοίίο Βαυσυαπῦ Εἶγια. Μ. ρ. 827, 39 βαᾳ. οὗ 
ἈπΟΏγτατιΒ Βυζαμίϊπυβ δρυα Οτδτοσ. ἀπηθοα. αὐ. Ὅχου. Π]. 
Ρ. 189. ΟΥ, 0801]. Βδβι ἴῃ ατορονῦ. Ναζ. ἂρ. Οδἱβί, ἱῃ 
Βυϊᾶ. ν. ἐγκύκλιον (Α. σαμπ ἱπ Μίρτι. Ῥαΐχοὶ]. ἄταθο. ΧΧΧΥ͂Τ 
Ρ. 9145... 

ῬγοΟΪὰ8 ἴῃ ΟὨγοβίοτῃ, [Ὁοᾶ, Μαγο. 484 [0]. 17]: ΓΕέ- 
γραφε δὲ (Βπιοτα8) ποιήσεις δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσ- 
σειαν. ἣν Ξένων καὶ ᾿Ελλάνικος ἀφαιροῦνται αὐτοῦ. 
οἱ μέντοι γε ἀρχαῖοι καὶ τὸν κύκλον ἀναφέρουσιν 
εἰς αὐτόν. προστιϑέασι δὲ αὐτῷ καὶ παίγνιά τινα, 
Μαργίτην, βατραχομαχίαν ὃ) ἢ μυομαχίαν ἢ), ἑπτάπεκτον 
αἷγαῦ), Κέρκωπας καινούς). 

βυ]ᾶ, ν. Ὅμηρος [Π,|, 1 Ρ. 1096 Βοιημ.7]: ᾿ἀναφέρε- 
ται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα" ᾿Δμαξονία, 
Ἰλιὰς μικρά, Νόστοι, ᾿Ἐπικιχλίδες, ᾿Ηϑιέπακτος, ἤτοι 
Ιαμβοι, Μυοβατραχομαχία, ᾿ἡραχνομαχία, Γερανομαχία, 

Κεραμίς, ᾿Δἀμφιαράου ἐξέλασις, Παίγνια, Οἰχαλίας ἄλω- 
σις, Ἐπιϑαλάμια, Κύκλος, Ὕμνοι, Κύπρια. 

1) 8:1. οοὐᾶ. Α΄ ἂρ. ΒΕΚΚ. (4 -ι- Ματσο. 460, ἧ -α δι]. 
8092): ᾿Ηγήσιον νυ]ρ.; ἩΗγησίαν ϑγ10. ὁχΣ Αἴμομδθο ΧΥ͂ ρ. 682. 
2) ὁ συγγραφεὺς οἴῃ. 4, 8) βατραχομυομαχίαν Ὀϊπα. (8680]. 
δ 11.) οὕχα ΑἸ]αιο. 4) μυοβατραχομαχίαν Ὠϊπᾶὰ. δ) ἐντεπάκ- 
τιον" αἶγα οοᾶ., οοττοχὶῦ ΑἸ]αὐϊα8, π:81 αὐποὰ ἨθΒΥΟΒΙ ρ]οββα 
ἀθοορίυβ ἑπταπέκτιον βουῖρϑιῦύ. 6) καινούς Ὠ:᾽πᾶ. ἈγῸ κεροῦς. 



ΟὙΟΙῦΞβ. ᾿ 3 

Ῥχοοϊαβ Γένος ᾿Ησιόδου (Θαἰθξοτᾷ Ῥοοίαθ ταΐπη. ΟἾΥ. 
Π ν. 17 [8 11085.])}: συνεγρᾷάψατο δὲ ὁ τοιοῦτος Ἡσίοδος 
βίβλους ἑκκαέδεκα, Ὅμηρος ὃὲ ὁ παλαιὸς ιγ΄. 

908. ῬΒΠ]ΠορομυΒ δὰ Ασϊβίοί. ἄθ βορμῖδὺ. θϑμοῖ. 1. 

10. 2 (Ἰοσυτα ἱπβρίοθγθ ποι Ἰἰοαϊ): ἔστε δὲ καὶ ἄλλο τι 
Κύκλος ἰδίως ὀνομαξόμενον, ὃ ποέημα τινὲς μὲν εἰς 
ἑτέρους, τινὲς δὲ εἰς Ὅμηρον ἀναφέρουσιν. 

ΟἸθτα. ΑἸἹοχ. ϑίτομι. 1 ῥ. 144 5010. 398 Ῥοί. Καὶ 

ταῦτα μὲν. προήχϑημεν. εἰπεῖν, ὅτε μάλιστα ἐν τοῖς 
πάνυ παλαιοῖς τοὺς τοῦ κύκλου ποιητὰς τιϑέασιν. 

, ΞΌΒΟΙ. δᾶ ΟἹθηι. ΑἹ]οχ. Ῥχοίγυ. Π, 80. ρ. 26 Ῥοϊί. 

(γο]. ΓΥ Ρ». 104 ΚΙοί,.) Κύπρια ποιήματά εἰσι τὰ τοῦ 
κύκλου" περιέχει δὲ ἁρπαγὴν Ἑλένης" ὁ δὲ ποιητὴς 
αὐτῶν ἄδηλος" εἷς γάρ ἐστι τῶν κυκλικῶν᾽ κυκλικοὶ δὲ 
καλοῦνται ποιηταὶ οἷ τὰ κύκλῳ τῆς Ἰλιάδρς ἢ τὰ πρῶτα ἢ 
τὰ μεταγενέστερα ἐξ αὐτῶν τῶν Ὁμηρικῶν συγγράψαντες. 

Αἴμϑη. ΥἹΙ ρ. 2771 Ἐ: Ἔχαιρε δ᾽ ὃ Σοφοκλῆς τῷ 
ἐπικῷ κύκλῳ, ὡς καὶ ὅλα δράματα ποιῆσαι κατακο- 
λουϑῶν τῇ ἐν τούτῳ μυϑοποιίᾳ. 

ΤάΡυ]α αὐ80 νοοϑίυσ Πίαοα [ΟὈΥΡῸΒ ΙΒογ. αν. 6128 

τὸ ΜΠ 68]. αγίμ. ΤΌ. ΟἹ, τς ΜΆ]1ον 46 Ὄγοῖο Οσαθοογυτῃ 

ΘΡ160, ἰδ. τ Ο. ὅδμμῃ ἴὰ ΠἸΌΥΟ αὐἱ ᾿ΠΒΟΥΙ ΟΊ αΥ , ΟὙΙΘΟΒΊΒΟΒΘ 

ΒΙΔογΟμτοπίκοη ΤΡ. 17 Ἰλίου πέρσις κατὰ Στησί- 
χορον. Ἰλιὰς κατὰ Ὅμηρον. Αἰϑιοπὶς κατὰ ᾿Δρκτῖνον 
τὸν Μιλήσιον. Ἰλιὰς ἡ μικρὰ λεγομένη κατὰ Δέσχην 
Πυρραῖον. 

ΤΑΡΌ]α ἀρ. ὅδμῃ. 1. 1. Τὰρ. Π, Β. (οἷ, Ρν. 4.) Ἰλιάδα 
καὶ Ο]δύσσειαν δαψῳδιῶν μή. Ἰλίου πέρσϊιν...... 

Ἐγαρτηθηΐασα ἰδθυ]αθ ΟἹπι τασϑοὶ Βουρίδηὶ “(αυπὸ 
Νοδρον.) δρ. Ἠθοζθθ. ΒΙθΠ1οίμ. ἐξοταύασαθ δγίϊβαυθ 

1 



4 ΟΥὙΟΙΌΞΚ. 

γοίθγατα ἔδβο, ΤΥ͂. (αοὐι. 1188) Οοερ. Ιπβου. αν. 6129. 
δμῃ. 1. 1. Τὰ". ΥἹ. Κ5, οὗ ν. 76 5α. 

[4ϑηνᾶς δὲ φευγούσης τὸν] ἢ 

. καρ Ἥφαιστον καὶ μὴ προσὸϊ εξα]}") 
ιὔοῦυ μένης τὸ λέχος, τῆς γον[ῆ]ς 

“- τατος ο΄ ἐπὶ τὴν γῆν πεσούσης (ἐπὶ 
᾿ἄνον την) γεννᾶται ὃ Ἔρωιχόνιος. 

. ὥρανπε πρὸ τῆς ἔ οιδὸς ᾿4ϑηνᾶς πρὸς 

ΣΝ Ποσειδῶνα πρόκειται τάδε. 
ενδεμ 

. μαχίας; οὐχ ἣν Τέλεσις “ὁ ὁ “Μηϑυμναῖος ὺ. 

. ἔπεσιν καὶ Ζαναΐδας σφ΄ ἐπῶν καὶ τὸν. 

.ν Οἰδιπόδειαν τὴν ὑπὸ Κιναίϑωνος τοῦ.. οον 
ονν πὲς ἐπῶν οὖσαν ςχ΄ ὑποϑήσομεν Θηβαΐδα... 
ἐν νννον τὸν (Ὁ) Μιλήσιον λέγουσιν, ἐπῶν ὄντα ϑῳ'.. 

πᾷ, ι δύ ̓  ταύτῃ ὃὲ.. 
ὃν. .υ-..2 αον. 

ΒΟ Βιαα: ΤΥ ΘΙΟΚΘΥ ΠΟΥ ΘΡΙΒΟΒΘ Ογοὶαβ οαθγ ἀἱθ 
Ἡοιπουβομοι Ὀϊομίο. . 2 ν0]]. Βοππ. 1888. (1868.) 1849. 
(Ῥταρταθηία ΟΥΟ]1 ᾿πυθηῖθβ 70]. Π Ὁ. 498---560.) --- ΜΆ116 ΓΚ 
Ὧο ογοῖο αγὐδθοοσζύτα ορὶθο οὐ ροϑῦ!β Οὐ ]1018 ΒΟΥ 0510 ΘΟΥΌΤΩ 
ἔγαρταθπία οΟἸ]]ορτὺ οὐ Ἰπξογρσοίαϊυβ οϑὺ Οἱ. α. Μ. 11ρ8. 1829. 
-- δηῆρο »ὔθρον αἴθ Κυκβομβοη ὈΙΟ ΟΣ ἀπα αθπ 80- 
δομδηπΐθῃ θρίβοιιθῃ ΚΥκΙὰβ ον ατίθομοη" (Μαροπί. 1837). 
-- άρποι ἴὰ Ηοχιοτὶ οᾶ. Ῥδυβιθηβὶ (Ποπιθυϊ οδυταϊη8, 
οὗ ΟΥ̓́Θ] ΘΡΙΟῚ σϑ]αυϊδθ Ῥασθ. 1887 οαϊΐοσθ Ατῦτ. ΕἾστη. 
Θιαοῦ). -- Ὀἀπέσου,, 010 ΕἸδρτηθηῦο ἄρθυ ορίβομθη Ῥοθϑβίθ 

1) ΒδυφρρΙονιῦ Ὑ͵ΘΙΟΚοσ. Ογοὶ. Ερ. 1. ρ. 8ὅ. 2) 1ιδίοσδθ 
"᾿ααἱδαΒ υ πο], 1601 ποι Ῥοβϑαμῦ. 



ἨΒΟΘΟΟΝΙ͂Α. δ 

ἄον Θχίθομοιι δὶ σὰς Ζοὶῥ ΑἸθχδιιᾶθυ᾽ Β ἅθ8 Θτοββθῃ (Οο- 
Ιοβ. 1840). ϑαρρΙοιποπίυμι οἃ. 1841. 

ΤἘΒΕΟΘΟΝΙΑ. 

ΤἜΘορομα ῥσϊτηῦχα θη 886 Ἰοσῦτα νἱἀθίαγ,. ΟἿ Ῥμοί. 

Ρ. 3195 ΒΟΚΙς.: διαλαμβάνει δὲ καὶ περὶ τοῦ λεγομένου 
ἐπικοῦ κύκλου, ὃς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς 
μυϑολογουμένης μέξεως, ἐξ ἧς αὐτοὶ καὶ τρεῖς παῖδας 
ἑκατοντάχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι Κύκλωπας) 60]]. 
Ἀρο]οᾶον. 1, 1, 1 Β8ᾳᾷ. Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς 
ἐδυνάστευσε κόσμου, γήμας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτους 
τοὺς ἑκατόγχειρας προδαγορευϑέντας, Βριάρεων 
Γύην Κόττον, οἵ μεγέϑει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνά- 
μει καϑειστήκεσαν, χεῖρας μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς 
δὲ ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντες, μετὰ τούτους δὲ Κύ- 
κλωπας. "ἄργην Στερόπην Βρόντην, ὧν ἕκαστος εἶχεν 
ἕνα ὀφθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου. Ὧδθ Τμθοροπία ἀϊ8- 
ὀορίδνοσυπὺ ΜΌ]]ΟΥ ἀθ ὀγοὶο Ρ. δ2 οὐ βομβαρασγὺ 'π Ἐρμθιη. 

᾿ἴὐ, ΗΔ]. 1840. γο]. 1 ρΡ. δὅ08, αϊδιβ δαβιρ. ]οΥ. 

[ΠῚΤΑΝΟΜΑΟΘΗΪΙΑ.] 

[{Πιϊδποχηδομῖα αὐχσαπι πο ρογίϊηθαῦ πϑόμθ, αὐϑουϊαγ: 

οἱ ΜΈΠΠΟΥ Ρ. ὅ8 0011. Αροϊ]]οᾶογ. 1, 1. 2 τεκνοῖ δὲ 

(Οὐρανὸς) αὖϑις ἐκ Γῆς παῖδας μὲν τοὺς Τιτᾶνας 

προσαγορευϑέντας. 1. 1, 2. 1. ἐπειδὴ δὲ Ζεὺς ἐγένετο 

1) ὙΘΙοκον (Ογο]. 6ρ. Πὶ ν. δδ6) ΥΘΥΒΌΤΩ Ἰδέθτο δυρϊ γαύμθ, 
ὁοπὶ. τρεῖς Ἑκατόγχειρας καὶ τρεῖς γεννῶσι Κύκλωπας. 
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τἔλειος, λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ συνεργόν, ἢἣ 
δίδωσι Κρόνῳ καταπιεῖν φάρμακον, ὑφ᾽ οὗ ἐκεῖνος 
ἀναγκασϑεὶς πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ τὸν λέϑον, ἔπειτα τοὺς 
παῖδας οὺς κατέπιξ᾽ μεθ᾽ ὧν Ζεὺς πρὸς Κρόνον καὶ 
Τιτᾶνας ἐξήνεγκε πόλεμον. μαχομένων δὲ αὐτῶν 
ἐνιαυτοὺς δέκα, ἡ Γῆ τῷ 41ιὶ ἔχρησε τὴν νίκην, τοὺς 
καταταρταρωϑέντας ἂν ἔχῃ συμμάχους" ὃ δὲ τὴν φρου- 
ροῦσαν αὐτῶν τὰ δεσμὰ Κάμπην ἀποκτείνας ἔλυσε. 
καὶ Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστρα- 
πὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνῆν, Ποσειδῶνι 
δὲ τρέαιναν᾽" οἵ δὲ τούτοις ὁπλισϑέντες κρατοῦσι Τι- 
τάνων, καὶ κωϑείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς 
ἑκατόγχειρας καϑίστασαν φύλακας. 

Ἐαγλ610 ἐσ αϊίαν ΤΙ δ μοσηΔο 18, ἃ 3680], ΔΡ0]].; ΕαχαΘ6]0Ὸ 

Υ6]. Ατούΐπο 80 Αἰμβθηϑδθο. ἀρυᾶ 8δ]1ῖο5 ὁ τὴν Τιτανομα- 
χίαν γράψας ἱπγομίδαγ, ἰἴῳ αὖ ἀρρατοαΐ ἂθ διαοίοσο ἴδια 

γϑίθσϑϑθ ἀα ΙΔ 89. 

1. 
Ηοιογ. Ἐὶτηθυΐβα. ἴῃ Οταμπιθσ. ἀποοᾶ, Οχομ. 1. ". 

15: Αἰϑέρος δ᾽ υἱὸς Οὐρανός, ὡς ὃ τὴν Τιτανομαχίαν 

γράψας. 
2. 

Β080]. Τιϑῦγ. δᾷ ΑΡΟ]]. Βμοά. 1, 1166: Εὔμηλος δὲ 

ἐν τῇ Τιτανομαχίᾳ τὸν ΔΑἰγαίωνα Γῆς καὶ Πόντου 
φησὶ παῖδα, κατοικοῦντα δὲ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τοῖς Τιτᾶσι 
συμμαχεῖν. Ἐπ ΒοΟ ἴοθο0 μαυδὶὺ πάοοα Ρ. 29, 4 8αα.; 

οὗ, ϑδπᾶθι Ρ. 91, 20 βᾳᾳ. Βριάρεως --- κατὰ Εὔμηλον 

νἤ μ6 



ΤΙΤΑΝΟΜΑΟΘΗΙΑ. Ἶ 

Γῆς καὶ Πόντου. οὗτος καὶ Κόττος ἕκατὸν χεῖρας 

ἐσχηκότες, μετὰ τῶν Θεῶν ἐπολέμησαν πρὸς τοὺς Γίγαν- 
τας. ἢ (ΟἿ, δὰ Ετδστα. 7.) 

ὃ. 

Ξ680]. οι. Βὶ δὰ οι. 1. Ψ 295: Καὶ ὁ τὴν 
Τιτανομαχίαν δὲ γράψας δύο ἄρρενάς φησιν Ἡλίου 
καὶ δύο ϑηλείας [ἵππους εἷναι]. Ἡγρία. ἘΔ. 188: 
Βαπογάτα 830118 οὐ Ηοσϑγαμη ποιηΐπαᾶ. Εἰουβὅ), ῬΘΙ πο 

ΟΔΘἰατη Ὑοσίϊ 80]οὺ: Αϑίβιορβ, αὐ881 βδπιπηθὰ8 οϑὺ, ὁ0π- 

οοααϊῷ ἔγαρθβ. ἨΗΝΪ ἔμπα]68 βυπῦ τηᾶγθβ: ἔθχηΐπδθ ἰυραγῖδθ 3)» 
Βτοπίθ, αυ8θ πὸ8 ἑομϊίγτια δαρρ]]δτηαβ, Ξϑΐθχσορθ, αὐδθ ἔα]- 

συ. Ησΐϊο τοὶ ϑυοίου οϑὺ Εἰασηθ 8 ΟΟΥ Ή1ΠΙ8. 

4. 
Ἔν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ χρυσώπιδες ἰχϑύες ἐλλοὶ 

νήχοντες παίζουσι δι’ ὕδατος ἀμβροσίοιο. 
Δίμοη. ὙΠ᾿. 2171 Ὦ: (ἐγὼ δὲ).... οἷδα ὅτι ὃ τὴν 
Τιτανομαχίαν ποιήσας, εἴτ᾽ Εὔμηλός ἐστιν ὁ Κορίν- 
ϑιος ἢ ᾿Αρκτῖνος ἢ ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζό- 
μενος, ἐν τῷ δευτέρῳ οὕτως εἴρηκεν ,.,ἐν --- ἀμβρο- 

" σἰοιοί͵ 

1) οχβύμα οογειυρίσμι, αὐθὴ δϑδοχὺ 5680). δὰ Ῥιπα. Νϑῃι. 
ἿἵΠ, 88 (Αἵ δὲ Ἡρακλεῖαι στῆλαι καὶ Βριάρεω λέγονται εἶναι͵ 
καϑό φησι [πιὸ πογαθη δθοίου!β ΘΧο1 410}) στήλαι τὴν Αἰὐγαίωνος 
αλὸς μεδέοντι Γίγαντος ΤΙ Πποταδομῖδὸ Υἱπα!οδη τι 6686 οϑαβοηῦ 
γορε οἱ Ὑοϊομοσῦ; 8}}} ΕἸΡΒοσίουῖβ θ886 ρυΐβοὐ. στῆλαί τ᾿ Αἰἶγ. 
βοροβ, ΒοΘΟΚΏ, στήσαντ᾽ Αἰγαίωνι ἁλὸς μεδέοντι, Γίγαντες 

088. --- Ἐοτί. στῆλαί τ᾽ Αἰγαίωνος ἁλὸς μεδέοντος ἄνακτος. 
-- ὃ) ὑπαιν.... οοἂ. --- 8) ΠοροθαΐαΣ Εἰοα; δον. ΜΊΟΥ]]. --- 
4) ᾿ιοροραῖαν Ἰοοαχῖθ: οοΥτ. βϑτηδδ. δὰ 80]. Ρ. 192 Ὁ. 

Εταρτῃ. ΓΥ. παίζοντες νήχοντο Βοιρὶς ἀθ τϑ]ἱαυλβ ΟΟχὰ, 
δἰ, Ρ. 267 0011. Ηο8. βαυξ, 309, 
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. 

. Μέσδοισιν δ᾽ ὠρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 
Αἰμου, 1 ρ. 22 Ο: Βὔμηλος δὲ ὁ Κορίνϑιος ἢ ̓ Αρκτῖ- 
νος τὸν Ζία ὀρχούμενόν που παράγει λέγων ..Μέσδοι- 
σιν --- ϑεῶν τεῖ. 

6. 

Εἴς τε δικαιοσύνην ϑνητῶν γένος ἤγαγε- δείξας 
ὅρκους καὶ ϑυσίας ἱερὰς καὶ σχήματ᾽ Ὀλύμπου. 

ΟἸοπα. ΑἸοχ. ϑέγοιη. 1. 182 8.10. ρ, 860 βᾳ. Ῥοίέ. Ὁ ὃὲ 
Βηρύττιος Ἕρμιππος Χείρωνα τὸν Κένταυρον σοφὸν 
καλεῖ, ἐφ᾽ οὗ καὶ ὁ τὴν Τιτανομαχίαν γράψας φησὶν 
ὡς πρῶτος οὗτος .»εἰς --- Ὀλύμπου“. 

7. 

5680]. Τὰν. δᾶ ΑΡ0]]1. Ἐμοᾶ. 1, ὅδ4: Ὁ δὲ τὴν 
Γιγαντομαχέαν ποιήσας φησὶν ὅτι Κρόνος μετα- 
μορφωϑεὶς εἰς ἵππον ἐμίγη Φιλύραᾳ τῇ Ὠκεανοῦ, διόπερ 
καὶ ἱπποκένταυρος ἐγεννήϑη ὁ Χείρων. τούτου δὲ 
γυνὴ Χαρικλώ.} 

Θυδθ οδγταΐηα ΤΊ ΠΟΙ ϑΟ 1διὴ Θχοθρουϊηΐ, ὨΘΒΟΙΙΏῸΒ. 
3 ᾿ Ἄ μὰ 

[ΟΕΡΙΡΟΡΕΑ. ἢ 

[Θυοᾶ ἄθ ΤΊ αποιηβομία αἰχίτησβ, οἰδια ἱὰ Οοϑαϊροᾶάθδμι, 

γαϊοί. Ἰιϑυδαίατ ἴῃ ἰδῦυ]α Βοτρίδοα: ν. βιιρτα Ὁ. 4: τ]ὴν 
Οἰδιπόδειαν τὴν ὑπὸ Κιναίϑωνος τοῦ....... (οὗ, ρταοἔαι.). 

Ἐταρστα. 7]. ἱερὰς ΚΟΘΟΒΙΥ οοηϊ. ΘΡ. 1 Ρ. 10; ἱλαρὰς νυ]ρο. 
ἕερὸς οὐ ἱλαρὸς οοπξαηαπηξοΣ Ῥἱ]οθίν. ἴταᾶρσρ. 1, ν. 169 ΟἸθδυ. 
οὗ 4101. Οὗ, Ῥαμγαβιαϊβ ἔγαρτα, ἱπῖγὰ. 

Ετγαρτα. ὙἼΠ1. Τιΐδηθθ αὐὰὺπὶ βαρ θβίηθ οὔθ Οἰρδῦραβ 

4 ὙΝ 
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1. 

Ῥραβᾶπ, ΓΧ, ὅ 11 (δ), ροβίαυδιαη. υϑσβὰβ ΗουθυΐοοΒ 

θὰ. 4 271--- Ἰαυάανι, 86 ρεγτρὶ: Πῶς οὖν ἐποίησαν 
ἀνάπυστα ἄφαρ, εἰ δὴ τέσσαρες ἐξ ̓ Ιοχάστης ἐγένοντο 
παῖδες τῷ Οἰδίποδι; ἐξ Εὐρυγανείας δὲ τῆς ᾿Ὑπέρ- 

φαντος ἐγεγόνεσαν. δηλοῖ δὲ καὶ ὁ τὰ ἔπη ποιήσας 
ἃ Οἰδιπόδια ὀνομάξουσι. 

2. 

5080]. Νομδο. δὰ Επν. Ῥβοθῃ. 1760: Οἱ τὴν 
Οἰδικοδίαν γράφοντες (οὐδεὶς οὕτω φησὶ περὶ τῆς 
Σφιγγός) ....-. 

.4λλ᾽ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων, 
παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αΐμονα δῖον. 

ΤΕΕΒΑΙΝ. 

Τιδυᾶαῖοῦ ἴῃ [80. Βογρίδοθ: ν. ΒρΥα Ὁ. 8. Ῥϑαβδη. 

ΙΧ, 9, ὅ (8): ᾿ΕἘποιήϑη δὲ ἐς τὸν πόλεμον τοῦτον καὶ 
ἔπη Θηβαΐς᾽ τὰ δὲ ἔπη ταῦτα Καλλῖνος, ἀφικόμενος 

δοτηϊητι θηΐτι (οἷ, ῬΆΣΟπθτα ἃΡ. ΕἸΒΟΌ. ῬΓΆΘΡ. θυ. 1 ἢ. 89 Ὁ οἱ 
ἀϊδοορίαἰλομθιι οομἔμθδιι ἱπ ὅο80]. Ἐπγσ. Ηθο. 471), ποὺ ἔταρ- 
τηρηΐππα δα ΤΙ ποτϑοδίδτῃ τοὐςα]θττιηὺ ὙΡ δἰομβοχὺ οὐ ὙΥ 6] κου. 

Ετδαριω. Π. οϑόθο νούθσβ μῃ80ὸ ἰδηΐαα δβαροσγθγαηῦ ἰὰμ 
Δυρ, οοα, τοιαυῖαθ, Ῥσοχὶμιΐβ 6 Ῥιβαπᾶγο (οὗ, Ἰπῆγα) βυἱθοΐβθ. 
Θαΐ αθο ρϑῦοᾶ ἂθ τοῦἹεΐβ ὁχοθγρεὶ 11ὐθταῖου ἰβίϑ σϑ]1α αἷβ ἔοσβδῃ 
δϊοοϊδ: οὐδεὶς οὕτω φησὶ περὶ τῆς Σφιγγός. Ὑοίυβελ οδΥτο δ 
ΟΕ 5 ἀσβουγ0 πορίοχιΐ, ργϑϑῦου 08 0 ΒΌΒΥΣΒΒΊΤΟδ, ἀἸΟΤΌΙΩ 
ΒΘΠΒῸΒ 8Ὸ 11}18 ροπάϑὺ ααἱ Ῥϑυϊθγυαηῦ, δ᾽ Ἰυπᾶθ ἑδιηθῃ ἢοὰ ΑΠ- 
ουξοῦ οτπιθᾶσπβ. Ὀὐγθσω βιπὸ αχ Οδϑάϊροαϊδθ ροθιηδίθ, 8 ὃχΧ 
Ηργβοῖοα Ῥίβαμασι, ἀϑβπῖτὶ ποαυϊύ. 5. Ὑ Δ] οἴκοι. 

Οἵ, β680]. Ρ]αῦ. ἂρ. Θδιβέ. 1,ϑοῦ. Ρ]ΐομ. ῥ. 169 βα. (---- Ρ. 8985 
11 βᾳα. οἅ. ΤΌΣ.) Μέλητος δὲ τραγῳδίας φαῦλος ποιητής, Θρᾷξ 
γένος, ὡς ᾿Δἀριστοφάνης Βατράχοις, Πελαργοῖς Λαΐου υἱὸν αὐτὸν 
ἐἔγων" ἐπεὶ ᾧ ἔτει οἱ Πελαργοὶ ἐδιδάσκοντο, καὶ ὁ “Μέλητος 
Οἰδιπόδειαν καθῆκεν, ὡς ᾿Αριστοτέλης Διδασκαλίαις. 
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αὐτῶν ἐς μνήμην, ἔφησεν Ὅμηρον τὸν ποιήσαντα 
εἷναι" Καλλίνῳ δὲ πολλοί τὸ καὶ ἄξιοι λόγου κατὰ 
ταὐτὰ ἔγνωσαν. ᾿Εγὼ δὲ τὴν ποίησιν ταύτην μετά γε 
Ἰλιάδα καὶ τὰ ἔπη τὰ ἐς Ὀδυσσέα ἐπαινῶ μάλιστα. ---- 
Οὐχί, Ηοπιοτὶ οὐ Ηοβίοᾶ. ὑ. 828 ἀοοια. (19 ΝιιοίΖβομθ.) 
ὃ δ᾽ Ὅμηρος ἀποτυχὼν τῆς νίκης περιερχάμενος ἔλεγε τὰ 
ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, ἔπη ξ. ἢ Ῥτοοϊ. Γέ- 
νος Ἡσιόδου ἴὰ Οαἰδέοτά Ῥοθίαθ χωΐπῃ. ὅτε. Π ῃ. 6 βα. 
[1 11Ρ08.] τὸν παλαιὸν δὲ Ὅμηρον" Διονύσιος ὃ κυκλογρά- 
φος φησὶν ἐπ’ ἀμφοτέρων ὑπάρχειν τῶν Θηβαϊκῶν στρα- 
τειῶν, καὶ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως. ---- Ῥβουᾶο- Ηοτοάοί. νἱΐδ 
Ηοχιοτὶ 8 9 (Ὁ. 4 δΥοβίοτι.): χρόνου δὲ προϊόντος ἐν τῇ 
Σμύρνῃ, ἄπορος ἐὼν τοῦ βίου διενοήϑη ἀπικέσϑαι ἐς 
Κύμην, πορευόμενος δὲ διὰ τοῦ Ἕρμου πεδίου ἀπικνέε-- 
ται ἐς Νέον τεῖχος, ἀποικίην Κυμαίων..........ς ΣΝ 
κατήμενος ἐν σκυτείῳ παρεόντων καὶ ἄλλων τήν τε 
ποίησιν αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ᾿ἀμφιάρεώ τε τὴν ἐξε- 
λασίαν τὴν ἐς Θήβας καὶ τοὺς ὕμνους τοὺς ἐς ϑεοὺς 

πεποιημένους αὐτῷ. 
ΟΥΟΙ]λσα ποιμιϊπδίαν ΤΉΘΡαὶΒ ἃ Αὐμϑμδθο οὐ 810], 

οὗ, ἴδ. -- ᾿ϑαΐεορ!; ΤΒΘΌΔΙ ΒΒ ογο!ϊσαθ σϑ]ταυῖδθ 
[αοὐἱΐ. 1880]. 

1, 

Ἄργος ἄειδε, ϑεά, πολυδίψιον, ἔνϑεν ἄνακτες --- 
Οοχί. Ηοχηον. οὐ Ηϑϑὶοᾶ. ὑ. 828 βαᾳ. αἀοοίς. 19 βᾳ. Νιϑίζβομθ. 

ὁ δ᾽ Ὅμηρος ἀποτυχὼν τῆς νίκης περιερχόμενος ἔλεγε 
τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, ἔπη ξ, ἧς 
ἡ ἀρχή »»Α(ργος --- ἄνακτες“. 

1) δῖ. Ηθγπι. ῥχὸ ἔ. 
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2. 

Αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς Πολυνείκης 
πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέϑηκε τράπεξαν 
ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 
χρύσεον ἔμπληδσεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου.. 
αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο ὕ 
τιμήεντα γέρα, μέγα οἵ κακὸν ἔμπεσε ϑυμῷ, 
αἶψα δὲ παισὶν ἕοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς 
ἀργαλέας ἠρᾶτο" ϑεῶν δ᾽ οὐ λάνϑαν᾽ ἐρινύν'" 
ὡς οὔ οἱ πατρώϊ᾽ ἐν ἠϑείῃ φιλότητι 
δασσαιντ᾽, ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀεὶ πόλεμοίτε μάχαιτε... 10 

Αίμομ. ΧΙ ρ. 466 Ἐ: Ὁ δὲ Οἰδίπους δι᾿’ ἐκπώματα τοῖς 
υἱοῖς κατηράστο, ὡς ὁ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα πεποιη- 

᾿ χῶς φησιν, ὅτι αὐτῷ παρέϑηκαν ἔκπωμα ὃ ἀπηγορεύ- 
χει, λέγων οὕτως ,αὐτὰρ --- μάχαι τε. 

᾿ ὃ. 

Ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν εἶπέ τε μῦϑον᾽ 
ὦ μοι ἐγώ, παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν. 

Ῥτάρτα. 11. 2. Οἰδιπόδῃ Ηρττα. δὰ βοόορᾷ. Οϑᾶ. Ο0]. 1877; 
Οἰδίποδι γαῖρο. --- 1. μεταμφοτέροισι Ῥχοροβ. Μοΐποκο. Εϊαβία. 
δ Οἀ. ». 1684, 6 Βοτῃ. 484 Βδ8, ἀπώλοντο (86. Εἴθο.165 Ῥο]γηὶ- 
ὁθΕ40) ἀλληλοκτονήσαντες διὰ τὰς ἐκ τοῦ πατρὸς ἀράς. ὧν 
αἴτιον κατά τινας, ὅτι παρέϑεντο ἐκεῖνοι τῷ πατρὶ ἐκπώματα, 
ἀπεῷ ἐκεῖνος ἀπηγορεύκει" ἦσαν δὲ ἐκεῖνα κατὰ τὸν πεποιη- 
κότα τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα πατρὸς ἑοῖο τιμήεντα γέρα, τουτ- 
ἔστι τοῦ Λαΐου. --- 8. ϑεῶν δ᾽ --- ἐρινύν (,,Ὥθαὰθ Ἰδδαϊ ἀθοσθχα 
πιηαϊοίατα ) Μοὶποῖτο; θεὸν --- ἐρυνύν γυΐϊρο. --- [πὰ οχίσθιαδ ἔταρ- 
θη ραγὺθ βθουΐαθ βᾶτῃ Μοϊποίσυμ; 101] πατρώαν εἴη φιλύτητι, 
ἴῺ φυϊθαθΒ Μοϊποκίο Ἰαῦθτθ νἱβυτα ϑϑὺ αὐοὰ ἰπ ἐθχύαπι Ὑδοθρἑτηυβ. 
θττη. γο]αϊὸ ὡς οὔ οἵ πατρώι᾽ ἐνηείῃ φιλότητος. δάσσαιντ᾽ 

(ϑάσαιντο γ01] δάσαντο Ἰ1ρτ), ἀμφοτέροισι δ᾽ ἔοι πόλεμοί τε 
βᾶχαι τε. 

, ΠῚ. 2. ὀνείδειον τόδ᾽ Βυϊζέπι. --- 8. εὖκτο δὲ 4Δὶ 
Βυξηαπη ατ. Ον. ΠΡ. 4056. άδθα.; οὗ, Βομποίουίη ὀχϑσζοίξι. οἱ εὐ. 
Ῥ. ὃ (καῦδες μέγ᾽). --- βασιλῆι ΤΥ], Βτυποῖς; βασιλεῖ 8680). Τϑαχ. 

ΒΝ Νπααυ... 
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εὖχτο Δὲ βασιλῆι καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισι, 
χερσὶν ὑπ’ ἀλλήλων καταβήμεναι ἴδϊδος εἴσω. 

Β6801. Τιϑὰγ, δ Βορῃ. Οϑᾶ. Ο0].:ὄ 1376: Τοῦτο ἁπαξά- 
παντὲες οὗ πρὸ ἡμῶν παραλελοίπασιν᾽ ἔχει δὲ τὰ ἀπὸ 
τῆς ἱστορίας οὕτως" οἱ περὶ ᾿Ετεοκλέα καὶ Πολυνείκην 

δι᾿ ἔθους ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι πέμπειν ἐξ ἑκά- 
ὅτου ἱερείου μοῖραν τὸν ὦμον, ἐκλαϑόμενοί ποτε, εἴτε 

κατὰ ῥαστώνην, εἴτε ἐξ ὅτου οὖν, ἰσχίον αὐτῷ ἔπεμ- 
ψαν" ὁ δὲ μικροψύχως καὶ τελέως ἀγεννῶς. ὅμως 

γοῦν ἀρὰς ἔϑετο κατ᾽ αὐτῶν, δόξας κατολιγωρεῖσϑαι. 
Ταῦτα ὃ τὴν κυκλικὴν Θηβαΐδα ποιήσας ἱστορεῖ οὕτως" 
Ἰ]σχίον --- εἴσω“. 

4, 
Εἴματα λυγρὰ φέρων σὺν ᾿Ζρείονι κυανοχαίτῃ. 

Ῥαυβαῃ. ὙΠΠ, 2ὅ, 8 (δ): ἐπάγονται δὲ ἐξ Ἰλιάδος ἔπη 
καὶ ἐκ Θηβαΐδος μαρτύριά σφισιν εἶναι τῶ λόγῳ 
(Νορίσπασα Αὐἱόπθῖι 6 Οδυθυθ ΒΙΒΟΘΡΙΒΒΘ) .. ....- ἐν ὃὲ 
τῇ Θηβαΐδι ὡς άδραστος ἔφευγεν ἐκ Θηβῶν .,εἴματα 
--- κυανοχαίτῃ. ΟἿ, β6μο]. οι. δὰ Π. Ψ’ 846. 

ὅ. 

Ριμᾷ, ΟἹ. ὙἹ, 1δὅ 584ᾳ. (28 5844.) ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα 
πυρᾶν νεκρῶν ἐτασϑέντων Ταλαϊονίδας 1 εἶπεν ἐν Θή- 
βαισι τοιοῦτόν τι ἔπος Ποϑέω στρατιᾶς ὀφϑαλ- 
μὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ 
δουρὶ μάρνασϑαι, υδὶ 86801.: ὁ ᾿“σκληπιάδης φησὶ 
ταῦτα εἰληφέναι ἐκ τῆς κυκλιχκῆς Θηβαΐδος. 

0. 

Αρο]]οᾶ. 1, 8, 4, 1: ᾿᾿λϑαίας δὲ ἀποϑανούσης ἔγη- 

μεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου" ταύτην δὲ ὃ μὲν 
΄ 
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γράψας τὴν Θηβαΐδα πολεμηϑείσης ᾿ϑλένου λέγει λα- 
βεῖν Οἰνέα γέρας. 

(. 

Ῥᾳαβδῃ. ΙΧ, 18, 6 (4): Πρὸς δὲ τῇ πηγῇ (586. Οϑὰϊ- 
ΡοδϊΔ0) τάφος ἐστὶν ᾿ἀσφοδίέκου' καὶ ὃ ᾿“σφόδικος 
οὗτος ἀπέκτεινεν ἐν τῇ μάχῃ τῇ πρός ᾿Αργείους Παρ- 
ϑενοπαῖον τὸν Ταλαοῦ, καϑὰ οἱ Θηβαῖοι λέγουσιν, 
ἐπεὶ τά γε ἐν Θηβαΐδι ἔπη τὰ ἐς τὴν Παρϑενοπαίου 
τελευτὴν Περικλύμενον τὸν ἀνελόντα φησὶν εἶναι. 

ΕΡΙΘΟΟΝΙ. 

Οοτί. Ηοτμοτὶ οὐ Ἠββιοᾶ. ρΡ. 828 8ᾳ. Οοοίἑ]. 19 βα. 

,. Νιοίδβομο,. ὁ δ᾽ Ὅμηρος ἀποτυχὼν τῆς νίκης περιερχό- 
μένος ἔλεγε τὰ ποιήματα, πρῶτον μὲν τὴν Θηβαΐδα, 
ἔτη ξ, τς Ὁ.(«ος εἶτα Ἐπιγόνους, ἔπη ξ. Ἡοτχοάοί. 
Ἰ͵ 82. ᾽4λλ᾽ Ἡσιόδῳ μέν ἐστι περὶ Ὑπερβορέων εἰρη- 
μένα, ἔστε δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν ᾿Επιγόνοισι, εἰ δὴ τῷ 
ἐόντι γε Ὅμηρος͵ ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε. 

1, 

Νὺν αὖθ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεϑα, Μοῦσαι. 
(οτί, Ηοχαογ. οὗ Ηθβ. βαρτα Ἰαυδαίαχα: ὁ δ᾽ Ὅμηρος --- 
Ἐπιγόνους, ἔπη ξ, ὧν ἡ ἀρχή οΝὺῦν -- Μοῦσαι“, 
Αγιβίορῃ. Ῥαό. 1270 Νῦν --- ἀρχώμεϑα“,, υνὶ οἵ, 5680].ἢ) 

2. 

Βαϊα, (701. ΠῚ, 2 ν». 1098 Βογημ.) οὗ Ῥμοῦ. Τιθχ. νυ. 
Τευμησία: Περὶ τῆς Τευμησίας ἀλώπεκος οἱ τὰ Θη- 
βαϊκὰ γεγραφότες ἱκανῶς ἱστορήκασι, καϑάπερ ᾽4ρι- 

1) Ἀρχὴ δὲ τῶν Ἐπιγόνων ᾿ἀντιμάχου(!). 2) γεγραφηκότες Ρμοί. 
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στόδημος. ἐπιπεμφϑῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ ϑεῶν τὸ ϑηρέον 
τοῦτο τοῖς Καδηείοις, διότι) τῆς βασιλείας ἐξέκλειον 
τοὺς ἀπὸ Κάδμου γεγονότας. Κέφαλον δέ φασι τὸν 
Ζηιόνος, ᾿Αϑηναῖον ὄντα καὶ κύνα κεκτημένον, ὃν 

3 ᾽ - ’ . Δ ο 3 [4 Ξ οὐδὲν διέφευγε τῶν θηρίων" ὃς) ἀπέκτεινεν ἄκων 

τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Πρόκριν, καϑηράντων αὐτὸν τῶν 
Καδμείων" διώκειν τὴν ἀλώπεκα μετὰ τοῦ κυνός" κατα- 

λαμβανομένους δὲ περὶ τὸν Τευμησόν, λίϑους γενέ- 
’ , ᾿ 3 , ’ τ 

σϑαι τόν τε κύνα καὶ τὴν ἀλώπεκα. εἰλήφασι δ᾽ οὔτοι 

τὸν μῦϑον ἐκ τοῦ ἐπικοῦ κύκλου. 

8. 

Ηογοάοὐ. ΙΥ͂, 82. ᾿᾽4λλ᾿ Ἡσιόδῳ μέν ἔστι περὶ 
Ὑπερβορέων ᾿εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν Ἐπιγό- 
νοισι, εἰ δὴ τῷ ἐόντι γε Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε. 

4. 

Κ6801. Τϑδαγ. δᾷ Α}00]]. Βμοά. 1, 808. Οἱ δὲ τὴν 
Θηβαΐδα) γεγραφότες) φασὶν ὅτι ὑπὸ τῶν ᾿Επιγόνων 
ἀκροϑίνιον ἀνετέϑη Μαντὼ ἡ Τειρεσίου ϑυγάτηρ εἰς. 
Δελφοὺς πεμφϑεῖσα,. καὶ κατὰ χρησμὸν ᾿πόλλωνος 
ἐξερχομένη περιέπεσε ᾿᾽Ρακίῳ τῷ “Δέβητος υἱῷ, Μυκη- 
ναίῳ τὸ γένος. καὶ γημαμένη αὐτῷ (τοῦτο γὰρ περιεῖχε 
τὸ λόγιον, γαμεῖσϑαι ᾧ ἂν συναντήσῃ), ἐλϑοῦσα εἰς 

Κολοφῶνα καὶ ἐκεῖ δυσϑυμήσασα ἐδάκρυσε διὰ τὴν 
τῆς πατρίδος πόρϑησιν. 

1) διὸ Ῥμού. 2) ϑηρίων, ὡς Ῥμού. 8) Τωϑαΐδβομι ἔμ. 68688 Βθχῶ- 
αἰαΐα (1888), π. 1δὅ: ΟὙθρδ18 ογο θα Ῥυῖὰθ Ατρινοσαα Ὀ6]] γα 
οοηὗτα ΤΘΌΔΠΟΒ ΘΟΙΏΡΙΟΣἃ, οϑῦ: ροβύθϑ γὙ07Ὸ 8, ΟὙΘΙΩταδ [1018 ΘΌΤΩ 
ΕΡΙσουΐβ οομϊαποία οϑὺ. Ηἷμο ΧΡ ἰοδπάΣ. Ηοχοαοὺ. ΙΥ̓́, 82. 
Ῥαύβδη. ΙΧ, 9. Ξοβοὶ. ΑῬΡ0]]. 1, 808“. 4) Μά]οΥ Ρ. 7. 
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ΟΥΡΒΙΑ. 

Ὅο ἢοα ροθιιδίθ οϑὶ θροσυῖτηο 8500]. δὰ ΟἼοζω. ΑἸ]οχ., 

Π, 80 Ρρ. 26΄ Ῥοίῤέ. (0ο]. ΤΥ͂, ».-. 104 ΚΙοίΣ.) Κύπρια 
ποιήματά εἶσι τὰ τοῦ κυκλου" περιέχει δὲ ἁρπαγὴν 
Ἑλένης" ὃ δὲ ποιητὴς αὐτῶν ἄδηλος" εἷς γάρ ἐστι 
τῶν κυχλικῶν κτλ. (οἵ. Βαρτα Ρ. 8). 

Ῥμοὶ. Β1Ό]. ν. 819 ΒΟΚΚ. οχ Ῥυοοὶ ΟἸὨγοϑίοιηδί δ 

(οἴ, βαρτα ρ. 1) Δέγει δὲ καὶ περί τινῶν Κυπρίων 
ποιημάτων. καὶ ὡς οἱ μὲν ταῦτα εἰς Στασῖνον ἀνα- 
φέρουσι Κύπριον, οἱ δὲ Ἡγησῖνον τὸν Σαλαμίνιον 
αὐτοῖς ἐπιγράφουσιν, οἱ δὲ Ὅμηρον" δοῦναι δὲ ὑπὲρ 
τῆς ϑυγατρὸς Στασίνῳ ἢ, καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ πατρίδα 
Κύπρια τὸν πόνον ἐπικληϑῆναι. ἀλλ᾽ οὐ τύίϑεται [ὃ 
συγγραφεὺς] ταύτῃ τῇ αἰτία" μηδὲ γὰρ Κύπρια προ- 
παροξυτόνως ἐπιγράφεσϑαι τὰ ποιήματα. 

Βυϊᾷ. ν. Ὅμηρος. ᾿Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ 
ἄλλα τινὰ ποιήματα, .......... Κύπρια. 

Ἠοτγοάού. ΤΙ, 11δ β8ᾳ. ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι ᾳ. 

Ζ 389---299) δηλοῖ ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς Δἴγυπτον 
᾿Αλεξάνδρου πλάνην ὁμουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτῳ, 
οἱ δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστι ἡ Σιδών, ἐν τῇ Συρίῃ 
οἰκέουσι. κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα καὶ τόδε [τὸ χωρίον, 
αῃρᾶ 5ρο] θὲ 416. οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα δηλοῖ 
ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι ἀλλ᾿ ἄλλου 
τινός. κτλ. (ΟΕ ἱπῆγα ἕγαρτα. 8.) 

1) Βυϊᾷ, ν. Ὅμηρος (0]. Π,1 ρΡ. 1096 Βοτη.): γήμας δ᾽ 
ἐψ χίῳ ᾿Δρησιφόνην, τὴν Γνώτορος τοῦ Κυμαίου ϑυγατέρα, 
ἔσχεν υἱεῖς δύο καὶ θυγατέρα" ἣν ἔγημε Στασῖγνος ὁ Κύπριος. 
Δοϊίδη, αν. Ηϊεῦ. ΓΧ, 16. Ἰφοῖζ. Ομπ δὰ. ΧΠΙ. 686---640. 
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Αἰβοϑῃ. ΧΥ͂ ρ. 682 Ὁ, Ε: ᾿ἀνϑῶν δὲ στεφανωτικῶν 

μέμνηται ὁ μὲν τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκὼς Ἡγησίας ἢ 
Στασῖνος ..... ΖΔδημοδάμας γὰρ ὃ ᾿Δλικαρνασσεὺς ἢ 
Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ ᾿Δλικαρνασσοῦ [οὐ] "κύπρια, ᾿4λι- 
καρνασσέως δ᾽ αὐτὰ εἶναί φησι ποιήματα). ΟἿ, ὙΠΠ, 
Ῥ. 884 Β. Οτδιυιτηδίλουβ (8. Ογϑια. ἢ. Οχου. ΠΥ ῥ. 818) 

ἂθ ρσομουῖραβ ἀυίϊβ οὐϊξἴοαο ἀϊββοσθηβ: Ἔκχτον χρίσις ποιη- 

μάτων᾽ πολλὰ γὰρ νοϑευόμενά ἐστιν, ὡς ἡ Σοφοκλέους 
᾿Αντιγόνη. λέγεται γὰρ εἶναι ᾿Αντιφῶντος (1. Ἰοφῶν- 
τος) τοῦ Σοφοκλέους υἱοῦ. ὁμοίως τὰ Κυπριακᾶά. 

Οδυταθῃ ποιηϊπαΐυῦ τὰ Κυπριαχά 8 Ἰχοίς. δᾶ Τ,γα. 
δ88. ὅ70. Ἐαδίδία. δά, Οα. ρΡ' 1628 Βογὰ. ἀγϑηημ. 8. 

Ογϑαθσ. 1. 1. οἷο., τὰ Κυπριακὰ ποιήματα ἃ ΟἸθιι. ΑἸοχ. 
Ῥχοίσ. Π, 80 ρ. 36 Ῥοΐέ., βαϑρίβείταηαθ τὰ Κύπρια. 

ΒΟ ΡΒ᾽α1α: ΗΘ Θμβθη ἀθ οδυτηϊηῖδαβ ΟΥΡΙΪΪ8 (Εδνα. 
1832). βΒ0.]11θ ,Ζὰ ἄθηῃ Κυρτίθῃ. ἘΕΠπὸ ϑιομβθο]ορίβο 9 
ΑΡΒδδα]υηρ", ογΟ]. 1814. Ρρ. 48. 

« 

Ῥχοοϊαβ Ομχθβέίοια. 110. 15): ᾿Ἐπιβάλλει τούτοις τὰ 
λεγόμενα Κύπρια ἐν βιβλίοις φερόμενα ἕνδεκα, ὧν 
περὶ τῆς γραφῆς ὕστερον ἐροῦμεν, ἵνα μὴ τὸν ἑξῆς 

1) »νοοὺ Στασῖνος ἸΠΟΊΟΑΥΙ ᾿θουηδτῃ οὔτ Ὑ ΘΙ ΟΚοσο ΕἸΡΊΟ. 
Ογο}.1 Ρ. 806. Βροοίθ άθιω ρυβοϑιηΐθ Ηθσζηβύθσ 0810 ροβὲ σοῦ 1ἰη- 
βοχυλὺ οὐ. Ρτο Κύπρια αὐδιαγβ τορυρηδηΐθ ὟΝ Θ]ΟΚΟσΟ σι] τη ΘὝσα 
Ηοταβέοχῃ. Κυπρίου. Ἐχυμπὺ ἐογύδββο αἱ Ηθοκοτο ῬἘ1]. Υ ῥ. 438. 
δϑβθϑηθδηϊαῦ ὑούατα Αὐἰμοπδϑὶ Ἰοοῦστα 1 σϑῆηροηί: Ζημοδάμας 
δὲ ὁ ὩἉλικαρνασσεὺς ἢ [Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ λικαρνασσοῦ Κυ- 
πρία (α Κυπρίας) ᾿““λικαρνασσέως αὐτὰ εἶναί φησι ποιήματα." 
Μοΐποῖτο δᾶ ἢ. 1ἴοο. [Αμαϊθοία οὐὔἱοα δὰ Αἰῃ. Ὁ. 881. 23) Ἐρὶ- 
ἴοιαθ 8890 ἀθρϑίυσ οοαᾶ.. αὐδἰΐαοῦ, Εὶ Ξ Εβοοσ. υϑὶ] Μαὐσι., 
Μ -- Μοῃδο. ὅσ. 111, Ν᾿ -  Νϑδᾶρ., Ρ -Υ Ῥᾷσζω., αὔοβ οὃχ οοὰ. 
οποίο 4, ἀπῦπὶ δάμπο ἱηΐθροσ οϑδϑὺ, αἀθυϊναίοθ Θ8860 ΟΟ πὶ. 
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λόγον νῦν ἐμποδίξωμεν᾽ τὰ δὲ περιεχόμενα 1) ἐστι 
ταῦτα. Ζεὺς βουλεύεται μετὰ τῆς Θέμιδος περὶ τοῦ 
Τρωικοῦ πολέμου. παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχουμέ- 
νῶν τῶν ϑεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖκος περὶ κάλ- 

λους ἐνίστησιν ᾿Αϑηνᾷ Ἥρα καὶ ᾿Αφροδίτῃ, αἵ πρὸς 
᾿Δ4λέξανδρον ἐν Ἴδῃ κατὰ Ζιὸς προσταγὴν ὑφ᾽ Ἑρμοῦ 
πρὸς τὴν κρίσιν ἄγονται" καὶ προκρίνει τὴν ᾿Αφροδίτην 
ἐπαρϑεὶς τοῖς “Ἑλένης γάμοις ᾿Αλέξανδρος). ἔπειτα 
δὲ ᾿ἀφροδίτης ὑποϑεμένης ναυπηγεῖται᾽ καὶ Ἕλενος 
περὶ τῶν μελλόντων αὐτῷ") προϑεσπίξει" καὶ ἡ ̓ ᾽άφρο- - 
δίτη Αἰνείαν συμπλεῖν αὐτῷ κελεύει᾽ καὶ Κασσάνδρα 
περὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ. ἐπιβὰς δὲ τῇ Δακε- 
δαιμονέᾳ ᾿Αλέξανδρος ξενίξεται παρὰ τοῖς Τυνδαρίδαις, 
καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ Μενελάφ᾽ καὶ 
Ἑλένῃ παρὰ τὴν εὐωχίαν δίδωσι δῶρα ὁ ᾿4λέξανδρος. 
καὶ μετὰ ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρήτην ἐχπλεῖ, κελεύ- 

σας τὴν Ἑλένην τοῖς ξένοις τὰ. ἐπιτήδεια παρέχειν 
ἕως ἂν ἀπαλλαγῶσιν. ἐν τούτῳ δὲ ᾿ἀφροδίτη συνάγει 
τὴν Ἑλένην τῷ ᾿“λεξάνδρῳ᾽ καὶ μετὰ τὴν μῖξιν τὰ 
πλεῖστα κτήματα ἐνθέμενοι νυκτὸς ἀποπλέουσι. χει- 

διαάοινυθα 80. 92848η. ΒΙ]Δοτο τοι. Ρ. 94. -- Οοα. Εἰ (4 Τγοὶ- 
86 510 1πϑροοῦο) πἶϑαβ Ηθυπθ θριζοιαθῃ ῥυϊσηυτη ΘαἀἸαϊῦ 1 ΒΙ10]. 
Ἰεξίοσ. ὐθϊβαυθθ υϑὺξ. ἴδβο. 1. [πϑθᾶ. ᾿. 28---26. --- Μ ἴῃ Ἰυόθσα 
Ῥγοϊσγαχιὺ ΤΒΊΘΥΒΟῚ ἴθ Αοὔδβ Ρ8110]. Μομβο. 11 η. δ72 β8αα. 
Ῥ οοπίυϊ Η. Κο61]. Μυβ. ΒΒ. Νογ. ὅθσ. ΥἹ Ρ. 141 βα.; 0 Ν 
οὗ. ὙΤΘΙ]ΙΟΚοΥ Ογοὶ. θρ. Π]. Ρ. ὅ04 Β8αβ. ΕρΙοχαθῃ ροϑὲ Ηθγηϊυσὰ 
οἀἰἀογαηὺ Οἰδἰθίοτα. (ΡΡ. δὰ Ἡορμδοϑβύ. ὑ. 471---4710 [6238---ὅ27 
6ἃ. 1,1Ρ8.7) ΘΙ ΟΚΘι. 8111; πυρθυγῖτηθ ΜΊΟΒΒ6118 1ὰ 9}88η. Β1]αθΣ- 
ΘὨτΟΙ. Ρ. 98 8α. οὗ Ὠιπαοχέ 1ῃ 8680). δὰ 1]. 7ο). 1 ». ΧΧΧΙΥ͂ βαα. 

1) 510 ΒΕΚΚ. Ῥχοῦζ. Απύίθμοχα. ρΡ. Υ11.: περιέχοντα οοαα. 
2) Θέμιδος Ἠθγηθ; ϑέτιδος οὐδ. 8) ὁ ᾿4λέξανδρος ΒΕΚΚΘΥ. 
4) ὅ1. Ηθγπθ; αὐτῆς Μ, αὐτοῖς τ0}}.: ἐξ αὐτῆς ΤὨΙΘΥΒΟΙ Αοἴα 1 
Ῥ. ὅ90. 

ἙἘρῖίοςο, τσ. Ἐσζαρτηθπία. 1. ῷ 
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μῶνα ἢ) δὲ αὐτοῖς ἐφίστησιν Ἥρα καὶ προσενεχϑ εὶς 
Σιδῶνι ὁ ᾿Αλέξανδρος αἱρεῖ τὴν πόλιν" καὶ ἀποπλεύ- 

σας εἰς Ἴλιον γάμους τῆς Ἑλένης ἐπετέλεσεν. ἐν τούτῳ 

ὃὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύκους τὰς Ἴδα καὶ Δυγκέως 
βοῦς ὑφαιρούμενοιδ) ἐφωράϑησαν᾽" καὶ Κάστωρ μὲν 
ὑπὸ τοῦ Ἴδα ἀναιρεῖται, “υγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὑπὸ 
Πολυδεύχους᾽ καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν 
ἀϑανασίαν. καὶ μετὰ ταῦτα Ἶρις ἀγγέλλει) τῷ Μενελάῳ 
τὰ γεγονότα κατὰ τὸν οἶκον᾽ ὁ δὲ παραγενόμενος περὶ 

. τῆς ἐπ’ Ἴλιονὅ) στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, 
καὶ πρὸς Νέστορα παραγένεται Μενέλαος: Νέστωρ 
δὲ ἐν παρεκβάσει διηγεῖται αὐτῷ, ὡς ᾿Επωπεὺς φϑεί- 
ρᾶς τὴν Μύυχουδ) ϑυγατέρα ἐξεπορϑήϑη, καὶ τὰ περὶ 
Οἰδίπουν καὶ τὴν Ἡρακλέους μανίαν καὶ τὰ περὶ 
Θησέα καὶ ᾿Δριάδνην. ἔπειτα τοὺς ἡγεμόνας ἀϑροί- 
ξουσιν ἐπελθόντες τὴν Ελλάδα. καὶ μαένεσϑαι προσ- 
ποιησάμενον τὸν Ὀδυσσέα ἐπὶ τῷ μὴ ϑέλειν συστρα- 
τεύεσϑαι ἐφώρασαν, Παλαμήδους ὑποϑεμένου τὸν 
υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλουσιν ἢ ἑἐξαρπάσαντες. καὶ 
μετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς Αὐλίδα ϑύουσι" καὶ τὰ 

περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς στρουϑοὺς γενόμενα δεί- 

κνυται, καὶ Κάλχας περὶ τῶν ἀποβησομένων προλέγει 
αὐτοῖς. ἔπειτα ἀναχϑέντες Τευϑρανίᾳ προσίσχουσι καὶ 
ταύτην ὡς Ἴλιον ἐπόρϑουν᾽ Τήλεφος δὲ ἐχβοηϑεῖδ) 

1) χειμῶνα --- πόλιν , ἰπξετροϊαία ϑαηὺ οὐ ΔῸ 60 μβαυὰ ἀμ 6 
ρχοΐθοία ααἱ ΒΟοΟ ἀυσυμιθηξοτη 6 ῬΊΟΟΙῸ ΕΝ δι ὙΌΣ ἀθ 
ΟΥΟ]Ο Ρ. 18. ΟἿ ἱπέτα δὰ ἔγαρτη. 8. φέησιν᾽ ἽΝ 6] οἶκον. 
8) 51:6 Ηογῃρ; ,ὑφαιρόμενοι οοαα. 4) ἀγγέλει ΡΝ, ἀγγέλει Μ, 
ἀναγγέλλει Ἐ, ἀπαγγέλλει ἤθγηθ, ἀπαγγέλλεται Ῥᾶθπθν. δ) Ἰλίου 
Ἑ. 6) Λύκου ΗΘ ΩΝ 60]]. ΑροἸ]]οάον. 1Π| ὅ, ὅ; ΔΜυκούργου οοἀά. 
1) ὅϊο Με οῖκος ὑγοὶ]. ορ. 11, δ06; κόλασιν εοϑά. 8) 819. Ν; ἐκ 
βοηϑείας τθΟ]1αὩ]. 
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θέρσανδρόν τε τὸν Πολυνείκους κτείνει καὶ αὐτὸς 

ὑπὸ ᾿Δχιλλέως τιτρώσκεται. ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ 
τῆς Μυσίας χειμὼν ἐπιπίπτει, καὶ διασκεδάννυνται" 
Δχιλλεὺς δὲ Σκύρῳ προσσχὼν γαμεῖ τὴν Δυκομήδους 

, ϑυγατέρα Ζ]ηιδάμειαν ). ἔπειτα Τήλεφον κατὰ μαν- 
᾿ τείαν παραγενόμενον εἰς "άργος ἰᾶται ᾿Αχιλλεὺς ὡς 

ἡγεμόνα γενησόμενον τοῦ ἐπ᾽ Ἴλιον πλοῦ. καὶ τὸ 
, δεύτερον ἠθροισμένον τοῦ στόλου ἐν «Αὐλέδι ᾿4γα- 
᾿ μέμνων ἐπὶ ϑήρας βαλὼν ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔφησε 

χαὶ τὴν "άρτεμιν" μηνίσασα δὲ ἡ ϑεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς 
τοῦ πλοῦ χειμῶνας ἐπιπέμπουσα᾽ Κάλχαντος δὲ εἰπόν- 
τὸς τὴν τῆς ϑεοῦ μῆνιν καὶ Ἰφιγένειαν κελεύσαντος 
ϑύειν τῇ ᾿Δρτέμιδι, ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν ᾿Δ4χιλλεῖ μετα- 
πεμψάμενοι ϑύειν ἐπιχειροῦσιν" ᾿ἄρτεμις δὲ αὐτὴν) 
ἐξαρπάσασα ἢ) εἰς Ταύρους μετακομίξει καὶ ἀϑάνατον 
ποιεῖ, ἔλαφον δὲ ἀντὶ τῆς κόρης παρέστησι τῷ βωμῷ. 
ἔπειτα καταπλέουσιν εἰς Τένεδον, καὶ εὐωχουμένων 
αὐτῶν Φιλοχτήτης ὑφ᾽ ὕδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυσοσ- 
μίαν ἐν Δήμνῳ κατελείφϑη ὅ). καὶ ᾿Δχιλλεὺς ὕστερος 5) 
χληϑεὶς διαφέρεται πρὸς ᾿Δγαμέμνονα. ἔπειτα ἀπο- 
βαίνοντας αὐτοὺς εἰς Ἴλιον εἴργουσιν οἵ Τρῶες, καὶ 

ϑνήσκει Πρωτεσίλαος ὑφ᾽ Ἕκτορος. ἔπειτα ᾿Δχιλλεὺς 

αὐτοὺς τρέπεται ἀνελὼν Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος. καὶ 

τοὺς νεκροὺς ἀναιροῦνται. καὶ διαπρεσβεύονται πρὸς 
τοὺς Τρῶας τὴν Ἑλένην καὶ τὰ κτήματα ἀπαιτοῦντες" 
ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσαν ἐχεῖνοι, ἐνταῦϑα δὴ τειχο- 

1) ΜΙΊΟΔΔΘ118 βοΒ0]. δὰ 1]. Τ' 826 σομίθευὶ ἰαθού. 2) 5:16 
ἱ Βεχκ.; ϑήραν οοὐὰ.; ἐπὶ ϑήραν ἐξιὼν (γ6]. ἐξαγαγὼν») καὶ β. 
᾿ς θ0Π], Ηθγπθ. 8) 3΄Ίο Ηθγπο; αὐτῇ οοἀα. 4) ἐξαρπάξασα ΒΟΚΚΕτΥ. - 
᾿ς δὴ δῖ6 Ν᾽; κατελήφθη ἘΡ (γρ. κατεβλήϑη Ῥ), κατελήϑη Μ. 

θ) ὕστερον ΒΕΚΚΟΥ; Βθ6ἃ οὗ, ΝΌοκ, (Βέυαα. Ῥαῖρρὴ εῇ Εν. Α1ο. 26. 
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μαχοῦσιν. ἔπειτα τὴν χώραν ἐπεξελϑόντες πορϑοῦσι καὶ 
τὰς περιοίκους πόλεις. καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Δχιλλεὺς “Ελέ- 

νην ἢ ἐπιϑυμεῖ ϑεάσασϑαι, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς 
τὸ αὐτὸ ᾿άφροδίτη καὶ Θέτις. εἶτα ἀπονοστεῖν ὡρμη- 
μένους τοὺς ᾿4χαιοὺς ᾿Δχιλλεὺς κατέχει" κἄπειτα ἀπελαύ- 
γει τὰς Αἰνείου βόας, καὶ Δυρνησὸν καὶ Πήδασον 
πορϑεῖ καὶ συχνὰς τῶν περιοικίδων πόλεων καὶ Τρωΐ- 
λον φονεύει. Δυκάονά τε Πάτροκλος εἰς Δῆμνον 
ἀγαγὼν ἀπεμολᾷ. καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ᾿Αχιλλεὺς μὲν 
Βρισηίδα γέρας λαμβάνει, Χρυσηίδα δὲ ᾿Φγαμέμνων. 
ἔπειτά ἐστι Παλαμήδους ϑάνατος, καὶ Ζιὸς βουλὴ ὅπως 
ἐπικουφίσει3) τοὺς Τρῶας ᾿Δχιλλέα τῆς συμμαχίας τῆς 
“Ἑλληνικῆς ἀποστήσας" καὶ κατάλογος τῶν τοῖς Τρωσὶ 
συμμαχησάντων ὃ). 

1, 

Ἦν ὅτε μυρία φῦλα κατὰ χϑόνα πλαξόμεν᾽ ἀνδρῶν 
.νν ἐβάρυνε] βαϑυστέρνου πλάτος αἴης. 
Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι 
σύνϑετο κουφίσσαι βάρεος παμβώτορα γαῖαν 

1) Ἑλένην ---ἰχαιοὺς ᾿ἀχιλλεὺς οτα. ΜΗ͂Ρ. 9) ἐπικουφέσει ΒΘΚΚ.; 
ἐπικουφίσῃ ἘΝΡ, ἐπικουφήση ΜΙ: 8) συμμαχησόντων Ὑ 6]6Κοτ. 

Ἐτδρτη. 1. 1, 3. χϑ. πλαξόμενα βαρυστέρνου πῖ. αἴ, Οοά. 
ψοη. Δ. 808011. τηῖΐηπ. 8080]. ιμᾶ. Οοά. ῬΆ110]. αταθο. {Χ1 
(γ. Ρ. 31). --- χϑόνα λανήμενα πλαζόμενα βαϑυστέρνου πᾶ. αἷἴ. 
Ι. ΝΙο. Τιοθηβὶβ (αὔθτα ἸΌΣΙΒ τοᾶηὰ ΒΟΥ ρῦϊΒ ἀϑῦχη 6886 οοπδβίδ᾽) 1π 
Οταΐῤοτΐ Πᾶταρ. Υ͂, 2 ῥ. 401. ἀνδρῶν δα. Βαᾶτπθβ. --- 3. ᾿ϑοῦμδτα 
ΘΣΡΙΘΧΘ ΣΌΪ] σομϑιϊ βαπῦ; τοὶ ῬυΟΌΔ116 νἱἀούυν ἐβάρυνε, αὐυοά 
601]. κουφέσσαι ν. 4 ὁοη1. Βοϊθβδοηδαθ οὖ ΚΟΘΟΒ]Υ ὁ0η]. ΘΡ. 1, 6. --- 
ἐκπάγλως (δαίο ἐβάρυνε) ΒαρρΙοὺ Βομποιάθσίῃ ΡὮ1]|0], ΤΥ. Ρ. ὅ91 ; 
τούστῃ Ἰοοῦτα ΚΟΘΟΒΪΥ 1. ]. 810 τοδιαρὶ: χγϑόνα πάντοϑεν ἀνδρῶν] 
πλαξομένων ἐβάρυνε κτῖ. --- ,Λαϊοοῦνὶ βαϑυστέρνου Θχοιαρΐῶ ν. 
ἴῃ ΤΏ 68. 70]. 1". Ρ. 88“ Ὠ1πά. --- 8. πυκινῇς ϑομπρίαθν. --- 4. κουφέ- 
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ῥιπέδσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο, ὄ 
ὄφρα κενώσειεν θανάτῳ βάρος᾽ οἵ δ᾽ ἑνὶ Τροίῃ 
ἤρωες κτείνοντο, “Ι΄ὸς δ᾽. ἐτελείετο βουλή. 
β6801. ὕει. 41[΄ δὰ Ηόιι. Π. 4, ὅ, 6: ἄλλοι δ᾽ ἀπὸ 

ἱστορίας τινὸς εἶπον εἰρηκέναι τὸν Ὅμηρον. φασὶ γὰρ 
τὴν γῆν βαρουμένην ὑπ’ ἀνθρώπων πολυπληϑίας, 
μηδεμιᾶς. ἀνθρώπων οὔσης εὐσεβείαρ, αἰτῆσαι τὸν 
Δία κουφισϑῆναι τοῦ ἄχϑους" τὸν δὲ Ζ“ία πρῶτον 
μὲν εὐθὺς ποιῆσαι τὸν Θηβαϊκὸν πόλεμον, δι᾿ οὗ 
πολλοὺς πάνυ ἀπώλεσεν" ὕστερον δὲ πάλιν συμβούλῳ 

τῷ Μώμῳ χρησάμενος, ἣν Διὸς βουλὴν Ὅμηρός φησιν, 
ἐπειδὴ οἷός τε ἦν κεραυνοῖς ἢ κατακλυσμοῖς πάντας 

διαφϑείρειν. ὅπερ τοῦ Μώμου κωλύσαντος, ὑπο- 
ϑεμένου δὲ αὐτῷ τὴν Θέτιδος ϑνητογαμίαν καὶ ϑυγα- 
τέρος καλῆς γένναν, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων πόλεμος Ἕλλησί 
τε καὶ βαρβάροις ἐγένετο, ἀφ᾽ οὗ χρόνου συνέβη κου- 
φισϑῆναι τὴν γῆν, πολλῶν ἀναιρεϑέντων. ἡ δὲ ἔστο- 
ρίχ παρὰ Στασίνῳ τῷ τὰ Κύπρια πεποιηκότι, 
εἰπόντι οὕτως ..ἦν --- βουλή. ΟἿ, β68ο]. μά, Οὐοὰ. 

ῬΆΪ]0]. ὄσβϑθο. 1Χ1. ἱπ Ἐρμϑιι. 11, ΗΔ]. 1840. όο]. 1 
Ρ.ὅ106. 5080]. δᾶ . δρ. ΟΥδιηθν. ἀποοῦ, Οχου. ΤΥ. 408. 

Βατρ. Η6]. 88 βααᾳ. Ογεβέ. 1689 844. (ουχη. Κΐο}0]. δᾶ ν. 

1041). Κδμ]ου 'ὰ Μυβ. ΒΒθα. Νον. ὅσ. ΧΙΠ, ρ. 316 βᾳ. 

δαι παμβώτορα γαίης (γαῖαν 81.) ἀνθρώπων Οοά. ὅθι. 4. -- 
κουφίσαι παμβότειραν γαίην ἀνθρώπων 8680]. γὲπᾶ. --- κουφέσ- 
δαι ἀνδρῶν ὙΥΟΙΣ, κουφέσσαι μερύπων Ῥβυρκ δὰ ΕυτρΡ. Ηρ]. 
Ῥ. ὅ; βάφεος, ᾳυορᾶ ἴῃ ᾿ἐοχύαχα γϑοθρίσημθ, ἀθθῦον ϑο;ποὶαθ- 
ὙΠΟ. --- ὅ, ῥιπίσας ποῖ. 8.680}. χηηη.: ῥιπέσαι τε πολέμου 
ὑοὰ. 6. 41; ῥιπέσαι (εἰπθ τὸ πολέμου) 3680]. Υ᾽πᾶ. ῥιπίσσαι 
τὲ πόρου βομηῃριᾶθν. --- 6. θανάτῳ 8680). ταΐπη.; θανάτου Οοὰ. 
8, 4. βο8οὶ. για. 



22 ΟὙΡΕΙΑ. 

2. 

Ββ680]. οι. «4 οὗ ταϊπη. δα 1]. Π 140 ἔγχος δ᾽ οὐχ ἕλετ᾽ 
οἷον] προκατεσκεύακε μόνον αὐτῷ) τὸ δόρυ σώξεσϑαι 
διὰ τὸ ξύλα μὴ ἐργάξεσϑαι τὸν “Ἥφαιστον. κατὰ γὰρ τὸν 
Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμον οἵ ϑεοὶ συναχϑέντες εἰς 

τὸ Πήλιον ἐπ᾽’ εὐωχίᾳ ἐκόμιξον Πηλεῖ δῶρα, Χείρων 
δὲ μελίαν εὐθαλῆ τεμὼν εἰς δόρυ παρέσχε. φασὶ δὲ 
᾿ϑηνᾶν μὲν") ξέσαι αὐτό, “Ἥφαιστον δὲ κατασκευάσαι. 
τούτῳ δὲ τῷ δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταῖς μάχαις ἠρί: 
ὅτευδε καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αχιλλεύς. ἡ ἱστορία παρὰ τῷ 
τὰ Κύπρια ποιήσαντι. 

ὃ. 

Εἴματα μὲν χροὶ ἕστο, τά οἱ Χαριτές τε καὶ Ὧραι 

ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσιν, 
᾿ 7 9.9 Ὁ ,ὔ 2 6 

οἷα φέρουσ᾽ ὥραι, ἔν τε κρόχῳ ἔν ὃ υακίνϑῳ 

ἔν τε ἴῳ ϑαλέϑοντι ῥόδου τ᾽ ἐνὶ ἄνϑεϊ καλῷ 
ἡδέι νεκταρέῳ, ἔν τ᾿ ἀμβροσίαις καλύκεσσι ὄ 

ΙΝ 1) αὐτῷ Οοδοῦ; αὐτὸ ὅ5'68011. 2) φασὶ μὲν ᾿Αϑηνᾶν Οοά. 
Θῃ. Δ. 

Εγχαρσια. 11. Βδοο ποη δὰ Ηθίθυδῃ [Μοίμοκο Απᾶ]. οσζῦ. 
δὰ Αἰμοη. ὑ. 8817, βοὰ δὰ Ὑϑηθγοι, αὐὑ80 Δὰ ῬατὶαϊΒ ᾿υἀ]οῖΌτα 
ογμϑύαυσ, βρϑοίασθ οϑίθπαϊῳ ΘΙ Κοσ Ογοὶ. θρ. Τ| ρ. 88 Βα. “-- 
1, ἱμάτια οοἀά.: οοττ. Οδπΐογ. --- χροὶ ἔστο, τά οἵ ῬδΙτ,ΔΥΙΒ δϑὺ 
ΜΟΙ ΘΙ ϑχιθπαδίίο; χροιᾶς τότε αἵ οοἀᾶ, -- 8. ΤιορορδίυΣ 
Ὧραι. ὧραι βου θοπᾶάπηλ οθ80 Μοίμοιο νἱαϊῦ. --- φοροῦσ᾽ νυϊρο. 
φέρουσ᾽ ΚΟΘΟΒΙΥ οοηΐ, ΘΡ. 1 Ρ». 8 δἀβοῃϑηΐο Μοίποκιο, οαϊ 
ἴδ 18 ἰδιηθῃ οἷα φέρουσ᾽ αὐταὶ γ»ἱδοθτοῦ, αἱ οἷα δὰ εἵματα 
Βρϑοίοὺ“. --- 6 οχύτθιηϑ, ἔγαριηθηῦ ρᾶχὺθ ορίτηθ τηθσυϊῦ ΚΟΘΟΒΪν, 
αὰϊ τϑοῖθ νἱαϊὺ δηΐθ τοῦ (νυ. 7, οἹ᾽πὶ 6) πβομη]]α Θχοϊϊθθο. Οοδά. 
καλύκεσσιν  ἄνϑεσι ναρκίσσου καλλιρρόου (οοᾶ. Β. καλλιρόυ; 
οοῦτ. Μοίμθκο). δ᾽ οια (διοια Β) ᾿4φρ. [ ὥραις (ὀδμαῖς οοπί. 
ΜοΙΏΘΙΘ) παντοίαις κτῖ. --- Ῥοβὲ καλύκεσσι Ἰδοῦηδο βἰσηδ ΡΟ. 
Μοίποῖκο; ἀοίπάθ, οχμπῖα μδοο δὰ Ἠ θ᾽ θη δο ογμδίασμῃ ΟΣ ΠΟΥ 
χαΐαθ, οἷ᾽ --- ἔσται. 
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ναρκίσσου [ϑαλεροῦ] καὶ λειρίου, [οἷά τε γαῖα 

ὥραις εἰαριναῖς φύει ἄνϑεα 1 τοῖ᾽ ᾿“φροδίτη 

ἄνϑεσι παντοίοις τεϑυωμένα εἵματα ἕστο. 
Αἰμθῃ. ΧΥ͂ ρ. 682, Ὁ---Ε: ᾿ἀνϑῶν δὲ στεφανωτι- 

κῶν μέμνηται ὁ μὲν τὰ Κύπρια ἔπη πεποιηκὼς Ἡγη- 
σίας ἢ Στασῖνος ...... (οἴ, βαργτα ρ. 16) λέγει δ᾽ οὖν 
ὅστις ἐστὶν ὃ ποιήσας αὐτὰ ἐν τῷ α΄1) οὑτωσί,, Εἴματα 
ἐννονον ἕστο“ .3) 

4 

Ἣ δὲ σὺν ἀμφιπόλοισι φιλομμειδὴς ᾿ἀφροδίτη 
πλεξαμένη στεφάνους εὐώδεας ἄνϑεα γαίης... 

ω Ἑ 
Ξ 

ἂν κεφαλαῖσιν ἔϑεντο ϑεαὶ λιπαροχρήδεμνοι, 

Νύμφαι καὶ Χάριτες, ἅμα δὲ χρυσέη ᾿“φροδίτη, 
καλὸν ἀείδουσαι κατ᾽ ὄρος πολυπιδάκου Ἴδης. ὅ 

Αὐἰμβομδθῦθ, Ῥοβίαιϑηη Ὑοθὰ8 ἔγβρτη. 8 8108 ᾿ἰδυδαν)ῦύ, 

Ρ. 682 Ἐ' 6 ρογρὶξ: οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ τὴν τῶν στε- 
φάνων χρῆσιν εἰδὼς φαίνεται δι᾽ ὧν λέγει ,»ἣ --- Ἴδης“. 

ὅ. 
Κάστωρ μὲν ϑνητός, ϑανάτου δέ οἵ αἷσα πέπρωτο, 
αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἀϑάνατος Πολυδεύκης. ὕξος άρηος. 

ΟἸομι. ΑἸοχ. Ῥσοίσ. ο,,2 Ρ. 9 (19 Α) 5.710. ὩΘΡοί(. προσίτω δὲ 
καὶ ὁ τὰ Κυπριακὰ ποιήματα γράψας ,,Κάστωρ --- Ζφηος“. 

1) ια΄ οοἀάᾷ.: οοὐτ. θγῃο. 23) οσϑὺβ αὐδίϊθον (γβρταθηῦὶ 
δαΐπβ γ. 1---4) αποὸ8 Αἰβθηϑοο δυοίοσο π8τ8 αἴἴοσο γ᾽ ἀθίασ 3680]. 
Τιποΐδη. (ὕο0]. ΙΝ ν». 148 ἸΔ00Ὁ.)}, που 8 βομιοϊαβία υϑίοσϑ, 86 ἃ, 
Ὑίτο ἀοοίο β860. βοχὺϊ ἀθοΐὶ δαάϊίοβ θϑθθ, οβύθῃαϊὺ ϑομβποιᾶθν. 
ῬὨ1]0]. ΤΥ Ρῥ. 612. 

Εγαστα. ΤΥ. δ. οἀρογύαμῃ δῦ Ῥοβεὺ βθοουηάστῃ γὙουβαπι δὰ 
δοαΐθη δ Δρβοϊαὐΐοποιι δα πὶᾷ ἀρποτασ.  ΜοηθΚΟ. --- ἄνϑεα 
“ποίης 060]]. Οἁ. ε, 449 οοπὶ. ΗΠ ΘΟΙΚΘΥ. ----4. γ α]ρὸ χρυσῆ; οοττ. ΜΙ ΘΙ 6 ΚΘ. 

Εταρτα. Υ. 1. πέπρωτο ΚΟΘΟΆΪΥ 6081. ΘΡ. 1 Ης. 8; γαυ]ρὸ 
πέπρωται. 
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6. 

Τοὺς δὲ μέτα τριτάτην Ἑλένην τέκε ϑαῦμα βροτοῖσι, 
τήν ποτε χαλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα 
Ζηνὶ ϑεῶν βασιλῆι τέκε κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης" 
φεῦγε γάρ, οὐδ᾽ ἔϑελεν μιχϑήμεναι ἐν φιλότητι 
πατρὶ 4ιὶ Κρονίωνι" ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ ὅ 
καὶ νεμέσει" κατὰ γῆν δὲ καὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ 
φεῦγε, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωκε" λαβεῖν δ᾽ ἐλιλαίετο ϑυμῷ" 
ἄλλοτε μὲν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάδσης 
ἐχϑυὶ εἰδομένη πόντον πολὺν ἐξορόϑυνεν, 
ἄλλοτ᾽ ἀν’ ὠκεανὸν ποταμὸν καὶ πείρατα γαίης. 10 
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ἤπειρον πολυβώλακα᾽ γίγνετο δ᾽ αἰεὶ 
ϑηρί᾽, ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν. 

Αἰἴμοη. ΙΠ, Ρ. 8384 Β--- Ὁ: ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας ἔπη, 
εἴτε Κύπριός τίς ἐστιν ἢ Στασῖνος, ἢ ὅστις δή ποτε 
χαίρει ὀνομαξόμενος, τὴν Νέμεσιν ποιεῖ διωκομένην 
ὑπὸ Ζιὸς καὶ εἰς ἰχϑὺν μεταμορφουμένην διὰ τούτων 
Τοῖς --- νιν. ΟΥ Ἐπυβίαϊῃ. δὰ Π, ρ. 1521, 88 5ᾳα. 

Βο. 1442 Β88. 

-.----.-ὩοοΠ . ...... .. 

ἙἜταρτῃ. Ι. 1. Τοὺς δὲ μέτα ΚοΟΘΟΩΥ 1. 1. Ρ. 9 (ΘΟ ΤΟΥΤῚ, 
ἸυᾳΌθμ8 Ηδ8β. ἔν. 129 Μδυοκβοι. [180 6ἃ. πον.) τοὺς δὲ μέϑ᾽ κτλ.) 
οοΙρσοὈ δύο Μοῖῃ. 818]. Ρ. 148; τοῖς δὲ μετὰ οοἀὰ. Αἰθη86). --- 
τέκε] τρέφε ΑὮΥΘΩΒ 60]]. Βομποιάθνλῃ ῬΆ110]. ΤΥ Ρ. 7145 οὐ Ονοζ- 
ὈΘΟΙΚ ἱβῦ. βου]ρύ. συ. (θα. 11 ρ. 219; ἔχε ΗΘΟΚοΣ ῬΒ1]0]. Υ 
Ῥ. 481, ἂἃο Τγηάδγοο νϑ] 1,68 αἰοὶ ταῦΐυβ. --- Ῥοβὺ Ὦ. ν. Ἰδουμδζῃ. 
βία θη ἄδπι 6886 ρα αὺ ὙΥ 6] οἶτου. --- ὅ εα. αἰδοῖ, καὶ Νέμεσις Ιᾳπῖο 
Ῥτδθθυπίθ Μοίμθκθο, βοὰ νεμέσει ργϑθοῖασ ἀδίομἀϊὺ ΨΥ ΘΙΟΚΟΣ; 
οἵ, ΚΟΘΟΒΙΥ 1. 1. ν. 9. --- 12. ΤΆΘορ. ὅ82: κνώδαλ᾽, ὅσ᾽ ἤπει- 
ρος πολλὰ τρέφει ἠδὲ ϑάλασσα, Ἡγται. ἴῃ ὕοη. 4 8α.: ϑηρία 
πάντα, ἠμὲν ὅσ᾽ ἥπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος. --- 
δεινὰ ὍοΙΟΚοΙ; ἤπειρός γ᾽ αἰνὰ ὈδηΐΖζοτ βΌΡΡ]. Ρ. 16. 
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Ί. 

Ῥαῦβδη. ΠῚ, 16, 1: Πλησίον δὲ ᾿Ιλαείρας καὶ Φοί- 

βης ἐστὶν ἱερόν. ὃ δὲ ποιήσας τὰ ἔπη τὰ Κύπρια 
ϑυγατέρας αὐτὰς ᾿“πόλλωνός φησιν εἶναι. (Οἵ. Βίθρμαπυτῃ 

δὰ Αὐἱβίοι. Ἡμοί. ἼΠἰ 28 ἴῃ Οὐδ. ἀπ. Ῥαϑὺ. 1, 298: 
Τυνδάρεως καὶ ᾿ἀφαρεὺς καὶ Δεύκιππος ἀδελφοί. ὁ 
δὲ Δεύκιππος εἶχε ϑυγατέρας δύο, Φοίβην καὶ Ἰλάει- 
ραν, ἃς οἵ Διόσκουροι ἔτι παρϑένους οὔσας ἐξήρπασαν. 
εἰ γοῦν μὴ οἵ Τυνδαρίδαι πρῶτοι περὶ τὰς ἐξαδέλφας 
αὐτῶν ἐμάνησαν, οὐδ᾽ ἂν ᾿4λέξαψδρος περὶ τὴν αὐτῶν 
ἀδελφήν. οὕτως ἐν τῷ γάμμα τὸ λεξικὸν τὸ Ὁμη- 
ρικὸν λέγει.) 

8. 

Ἠογοᾶοί. Π, 117: Ἔν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι 
εἴρηται ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿4λέξανδρος ἀπίκετο 
ἐς τὸ Ἴλιον ἄγων Ἑλένην, εὐαέι τε πνεύματι χρη- 
σάμενος καὶ ϑαλάσσῃ λείῃ᾽ ἐν δὲ Ἰλιάδι λέγει ὡς. 
ἐπλάξετο ἄγων αὐτήν. Ἐχ Ἠοτοδοίο μαυδὶ Επβίαϊῃ. δὰ 
ἢ. Ρ. 648, 2 Βομι. 808 Βδ88. 

9. 

Αἵψα δὲ Μυγκεὺς 

Τηύγετον προσέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιϑώς, 
ἀκρότατον δ᾽ ἀναβὰς διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν 

Εταρστα. ὙΠ. δ Ἠογοδοΐαβ παυταῦ, οὔτ οἷα Ῥυρτϑηὺ αὐδθ 
ἃρῃᾳᾷ Ῥχοοίπτη (Υ. ΒΌΡΣΆ) Ἰοραπίαγ; ἰἰδαῦθ ὨΟΒΏᾺ]}} Ηοχοαοίϊ, 
811 ΡΥΟΟΙΣ σοσῦδ Βρυσία Βαθυθσυηύ. ΜύυΘ]1οΥ, νοβιμιω νουβαῦσα 
ΠοΣΟΣΟΟΥΌΤα βαοαΐπβ, ᾿θρϑηάμαγῃ οϑηβοὺ εὐαέϊ τε Ϊ πνεύματι χρη- 
σάμενος λείῃ τε ϑαλάσσῃ. ΤἸΎΘΒ γοτβὰβ ὑσχοουαὶὺ ΕὙΙΘαΘΙΩΒΏῊ 
Οοπιτηθηῦ. ἴθ Κίτα. 1. Ὁ. 3836. χρησάμενος ρορίδο δρϊυάϊλοδξ 
Ιου. ᾿ 

Εταρ. ΙΣ. ἃ. Ταύγετον 080]. Ῥιπά. -- 
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Τανταλίδου Πέλοπος" τάχα δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως 

δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω δρυὸς ἄμφω κοίλης ὔ 
Κάστορά. ϑ᾽ ἱππόδαμον καὶ ἀεϑλοφόρον Πολυδεύκεα" 
νύξε δ᾽ ἄρ᾽ [ἄγχι στὰς. ..... 

Β0801. δὰ ΡῬιπᾶ, Νὰ. Χ, 114 ᾿Ζπὸ Ταὐγέτου] ὃ 

μὲν ᾿Δρίσταρχος ἀξιοῖ γράφειν ἥμενον, ἀκολούϑως 
τῇ ἐν τοῖς Κυπρίοις λεγομένῃ ἱστορίᾳ" ὃ γὰρ τὰ Κύ- 
πριὰ συγγράψας φησὶ τὸν Κάστορα ἐν τῇ δρυὶ κρυ- 
φϑέντα ὀφϑῆναι ὑπὸ Δυγκέως" τῇ δὲ αὐτῇ γραφῇ καὶ 
᾿Δπολλόδωρος ἢ κατηκολούϑησε. πρὸς οὖς φησι 4) {δυ- 
μος, ἀμφοτέρων ὑπὸ τῇ δρυΐ λοχώντων, τοῦ Κάστορος 
καὶ τοῦ Πολυδεύκους, μόνον ὃ Δυγκεὺς τὸν Κάστορα 
εἶδεἷ) ....0Ὁ0ονννννννννον .. παρατίϑενται δὲ καὶ τὸν τὰ 
Κύπρια γράψαντα οὕτω λέγοντα .,.ἀΐψα --- νύξε δ᾽ 
ἄρ᾽. “4 ὃ Κάστωρϑδ) ἐλόχα τὸν Ἴδαν, φησίν, ἐν κοίλῃ 
δρυΐ κρυφϑεὶς καὶ τὸν “υγκέα᾽ ὁ δὲ “υγκεὺς ὀξυδερ- 
κὺὴς ὦν, ὡς καὶ διὰ λίϑων καὶ διὰ γῆς τὰ γινόμενα 
βλέπειν, ἰδὼν διὰ τῆς δρυὸς τὸν Κάστορα ἔτρωσε 
λόγχῃ κτλ. οῖθυβ 1--- αὶ Ἰαυᾶαΐ οἴἶδιι ΤΖοίζ. Οἢ1]. Π, 
111---1716:; δὰ Τγοορῃγ. γ. 511. 

4. εἴσιδεν ὄβριμος νοὶ ὄμβρ. οοἂά. ποπηῈ}}} Τχσϑῦ. ΟὨ]]. ΤΙ|, 114. 
τ ὅ. δεινοῖς) 5810 Ὑποίς.; εἰν 64. Ἐοταᾶπα 8080]]. Ῥιπά, -- 
ὀφθαλμοῖσιν ἔσω κοίλης δρυὸς ἡμένω ἄμφω Ἠδγπηθ. ΒοροϊΒῖο 
τηθῃᾶση ἰῃ εἶν βιίαπι νἱἀθίυσ, αὐδρυορίθσ οἷὰβ 1000 ἰδοῦμδθ 
εἴρτιι Ροβαϊύ. Εοτί. ἡμένω ὀφϑ. - κοίλης. --- 7. Υ. Ῥδ]]ο. 
1η τ, 

1) ΠῚ, 11,2, 4. 2) βϑααϊξυν ἀϊοραίαύίο 46 ἡμένος ῬτῸ ἡμένους 
Ῥοβῖίο. ΒΟΒΟἸΐαπὶ ΤΑΒΏΘΌΤΑ 6880 νἱδοίαγ. 38) Ἐα. οι. ἀγχίστωρ, 
ἅμ ἴῃ γῦρο ἄγχι στὰς τὸν Κάστορα Ἰαίοτοα οαπθοὺ ΗθγΠθ. 
οοορὶὺ ὙΟΙ . 
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10. 

Οἷνόν τοι, Μενέλαε, ϑεοὶ ποίησαν ἄριστον 
ϑνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι μελεδῶνας. 

ΑἰΒ6ι. ΠΡ. 8ὅ Ο: Οἶνον --- μελεδῶνας“, ὁ τῶν Κυπρίων 
τοῦτό φησι ποιητής, ὅστις ἂν εἴη. ΗΙ γογβαθ Ἀ͵γδ6- 
ἰογθα ἱπυθηϊαμίοῦ 80. διώά, γ. οἶνος (0]. Π, 2 ν». 1217 
Βα. Βοιημ.) οὐ βομοὶ, δὰ Απίμοὶ. ΤΥ, 8 (Ἰοοῦπι ἱπβρίοθσθ 
βου 116 10); γοβριοιυπὺ ΤΉθορη. 888, Ἐπβίαϊ. δᾶ Οἁ. ρ". 
1028, 48 Πομι. 8547 88. 

11, 

Ῥδαβδῃ. Χ, 26, 4 (1): Τοῦ δὲ ᾿Αχιλλέως τῷ παιδὶ 
Ὅμηρος μὲν Νεοπτόλεμον ὄνομα ἐν ἁπάσῃ οἵ τίϑεται 
τῇ ποιήσει᾽ τὰ δὲ Κύπρια ἔπη φησὶν ὑπὸ “υκομήδους 
μὲν Πύρρον, Νεοπτόλεμον δὲ ὄνομα ὑπὸ Φοίνικος 
αὐτῷ τεϑῆναι, ὅτι ᾿Δχιλλεὺς ἡλικίᾳ ἔτι νέος πολεμεῖν 
ἤρξατο. 

12. 

Κβ'0801. 18ὰγ. 84 βορῃ. ΕἸ. 161: Ἢ Ὁμήρῳ ἢ ἀκο- 
λουϑεῖ εἰρηκότι τὰς τρεῖς ϑυγατέρας τοῦ ᾿Δγαμέμνο- 
νος, ἢ ὡς ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας Ἶ, δ) φησὶν Ἰφιγένειαν 
καὶ ἸΙφιάνασσαν. 

18. 

Οὐκ ἐφάμην ᾿Αχιλῆι χολώσειν ἄλκιμον ἦτορ 
ὧδε μάλ᾽ ἐκπάγλως, ἐπειὴ μάλα μοι φίλος ἦεν. 

οΟΪυσηθ ΤΏΠΒΟΣ ῬΑΥΙΒΙΩ 80. ωοίγομῃ. ἴθ ιν. οοίί. 

Ὀϊατῖο 1888 ρ. 822 [οεἷ, βομποϊονίη Εγδρτημι. ροοίξ. Θττ. 

1)11. 1, 144. 2) ποιήσας δά. Βγυποῖ. 8) 81. Οοά, ἴδῦσ,, 
ππᾶθ θᾶ. Βομι. τέσσαρας, οταϊδαῖθ γν. Ἰφιγένειαν καὶ Ἰφιά. 
νασσαν. ἘἸΤΛΒΙΟΥ τοροβαϊ διαφόρους φησίν; ταὶμὶ ρΡοβὺ φησὶν 
ὨΟΒΠΏ]11]4, Θχοὶϊθβ νχάἀθηξαγ. 

Εταρστα. ΧΙΠ. 9. ἐγπαγλῶως οὐ ηην Τη8. 
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αοἰξ, 1888 ν. ,.15] Εἰ ᾿Δἀγαμέμνων οὕτως ἀπέφαδκεν" 

οΟὐκ --- ἧεν., Ογργϊογυχμα ροοίδο νἱπᾶϊοαγι ὁ Πϑύγομῃ. 

ϑαἀβοαξθηύθ Βομποιᾶθυίη. 1. 1., οὗ, . ῬΙΟΟΙ ορὶξ, (Βαρτα Ῥ. 

19): Φιλοκτήτης -- ἐν Μήμνῳ κατελείφϑη, καὶ 
᾿Αχιλλεὺς ὕστερος κληϑεὶς διαφέρεται πρὸς ᾿4γαμέ- 
μνονα. 

14. 

Ῥαίβδη. ΤΥ͂, 2, 7 (6): “υγχέως μὲν δὴ παῖδα οὐκ 
ἴσμεν γενόμενον, Ἴδα δὲ Κλεοπάτραν ϑυγατέρα ἔκ 
Μαρπήσσης, ἣ Μελεάγρῳ συνῴκησεν. ὃ δὲ τὰ ἔπη 
ποιήσας τὰ Κύπρια Πρωτεσιλάου φησίν, ὃς ὅτε κατὰ τὴν 
Τρῳάδα ἔσχον Ἕλληνες, ἀποβῆναι πρῶτος ἐτόλμησε, 
Πρωτεσιλάου τούτου τὴν γυναῖκα Πολυδώραν μὲν τὸ 
ὕὄνομα, ϑυγατέρα δὲ Μελεάγρου φησὶν εἶναι τοῦ 
Οἰνέως. 

18. 

β0801. Ψιοὶ, δὰ οι. 1]. Π δ πόλιν εὐτείχεα] τὴν 
Πήδασον οἵ τῶν Κυπρίων ποιηταί, αὐτὸς δὲ.) 
“Μυρνησόν. 

160. 

Ἐπβίαίῃ. δὰ Π, Α΄ 866, ρ». 119, 4 βΒααᾳ. Ποχα. 89 

Β88. Ἱστοροῦσι δέ τινες ὅτι ἐκ τῶν ὑποπλακίων Θη- 
βῶν ἡ Χρυσηὶς ἐλήφϑη οὔτε καταφυγοῦσα ἐκεῖ οὔτ᾽ 
ἐπὶ ϑυσίαν ᾿Αρτέμιδος ἐλθοῦσα, ὡς ὁ τὰ Κύπρια 
γράψας ἔφη, ἀλλὰ πολῖτις ἥτοι συμπολῖτις ᾿ἀνδρομά- 
χης οὖσα. 8.680]. οῃ. ἃ οὐ πυΐπη. δᾶ 106.: ἔνεοι δέ 

φασιν ὅτι καὶ ἡ Χρυσηὶς ἐκ Θηβῶν ἐλήφϑη᾽ τῆς γὰρ 

1) 11. Β 690 Βα. 
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Χρύσης, φασίν, οὔσης πολιχνίου ἀτειχίστου καὶ εὐτε- 
λοῦς, ὡς ἐν ἀσφαλεστέρᾳ καὶ μείξονι τῇ Θήβῃ οἵ ἀπ᾽ 
αὐτῆς προσερρυηκότες ἦσαν διὰ τὸν πόλεμον. 8680]. 
ψοη. Β οὐ 1ἡΡ8.: εἰς Θήβας δὲ ἤκουσα ἡ Χρυσηὶς πρὸς 
᾿Ιφινόην τὴν Ἠετίωνος ἀδελφὴν “Ἄκτορος δὲ ϑυγατέρα, 
ϑύουσαν ᾿Αρτέμιδι, ἥλω ὑπὸ ᾿Αχιλλέως ἢ. μεγαλο- 
φυῶς δὲ συντέμνει (86. ὁ ποιητὴς) τὰ περισσὰ 
τῶν λόγων καὶ τῶν ἱστοριῶν. 

11. 

568011. γοϊὺ. [Ὁοὰ. Μαγο. 476] δὰ Τγοοόραγ. ὅ70 5): 

Σταφύλου τοῦ υἱοῦ Διονύσου ϑυγάτηρ γένεται Ροιώ" 
ταύτῃ ἐμίγη ᾿Αἀπόλλων᾽ αἰσϑόμενος δὲ ὁ Στάφυλος, 
ἐνέβαλεν αὐτὴν “εἰς λάρνακα καὶ ἀφῆκε κατὰ ϑάλατ- 
ταν ἡ δὲ προσεπελάσϑη τῇ Εὐβοίᾳ καὶ ἐγέννησεν 
αὐτόϑι περί τι ἄντρον παῖδα" ὃν "Ἄνιον ὠνόμασε διὰ 
τὸ ἀνιαϑῆναι αὐτὴν δι᾽ αὐτόν τοῦτον δὲ ᾿Δπόλλων 
ἤνεγκεν εἰς 4ἤλον᾽ ὃς γήμας ἁΙωρίππην ἐγέννησε 
τὰς5) Οἰνοτρόπους, Οἰνώ, Σπερμώ, ᾿Ελαΐδα᾽ αἷς ὃ 
Διόνυσος ἐχαρίσατο ὁπότε βούλονται σπέρμα λαμβά-͵ 
νεῖν [ὁπότε βούλοιντο, οἶνον, σπέρματα, καὶ ἔλαιον 

ποιεῖν καὶ λαμβάνειν κατὰ τὰς τῶν ὀνομάτων ϑέσεις 
Ταοίζ.].. Φερεκύδης δέ φησιν ὅτι ὁ "άνιος ἔπειϑε τοὺς 
Ἕλληνας παραγενομένους πρὸς αὐτὸν αὐτοῦ μένειν 
τὰ ὃ' ἔτη" δεδόσθαι) δὲ τοῦτο παρὰ τῷ ϑεῷ [τῶν 
ϑεῶν ἸποίΖ.} τῷ δεκάτῳ δ᾽ ἔτει πορϑήσειν τὸ Ἴλιον" 
ὑπέσχετο δὲ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τρα- 

1) Ἑδάθυῃη παιταῦ 5080]. ὕϑῃ. 4 δὰ 1]. 4, 18. 2) Ἠοσυμι 
Βοδοϊοσασα πού πὶ ὅδγ. ὈΣΠΠ6Ὶ ΘΟ] ορδθ οσρα οΟ]]οζϑηα Ὀ6Πη6- 
γοϊοπεῖδο ἄθρθο. 8) τοὺς Οοᾶ. Ματο.- 4) δεδόσϑω Οοὰᾶ. Μάᾶτο. 
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φήσεσϑαι' ἔστι δὲ τοῦτο καὶ παρὰ τοῖς τὰ Κύ- 
πριὰ πεποιηκόσι. Δᾶ ν. ὅ81: 41 Οἰνοτρόποι ἐκα-- 
λοῦντο Οἰνώ, Σπερμώ, ᾿Ελαΐς" αὗται ἔλαβον παρὰ 
Διονύσου δῶρον, ἵνα ὅτε ϑελήσουσι καρπὸν τρυγῶσι, 
καὶ ἡ μὲν Οἰνὼ τὸν οἶνον ἐποίει. ἡ δὲ Σπερμὼ τὰ 
σπέρματα, τὸ ἔλαιον δὲ ἡ ̓Ἐλαϊΐς. αὗται δὲ τοὺς ἜΔλ- 
ληνας λιμώττοντας ἐλθοῦσαι εἰς Τροίαν διέσωσαν. 
Τχοίζ. δὰ γ. ὅ81: ᾿“γαμέμνων, τῶν “Ἑλλήνων λιμῷ 
συνεχομένων, μετεπέμψατο τὰς Οἰνοτρόπους διὰ τοῦ 
Παλαμήδους, καὶ ἐλϑοῦσαι εἰς τὸ Ῥοίτειον, ἔτρεφον 
αὐτούς. 

18, 

Ῥαυβδη, Χ, 81, 2 (1): Παλαμήδηϑ᾽ δὲ ἀποπνιγῆναι 
προελθόντα ἐπὶ ἰχϑύων ϑήραν, Διομήδην δὲ τὸν 
ἀποχτείναντα εἶναι καὶ Ὀδυσσέα ἐπιλεξάμενος ἐν ἔπε- 

σιν οἶδα τοῖς Κυπρίοις. 

19. 

Ῥαυδδη. Χ, 26, 1: “έσχεως δὲ καὶ ἔπη τὰ Κύπρια 
διδόασιν Εὐρυδίκην γυναῖκα Αἰνείᾳ. 

20. 

Ζῆνα δὲ τόν ϑ᾽ ἔρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν, 
οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς. 

ῬΙαί. ἘΠ γρατ. Ρ. 12 “1: λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ 
ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας ..Ζῆνα --- αἰδώς“, αὶ 
56801.: ἵνα πὲρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς, ἐπὶ τῶν κατὰ 
φόβον ἐπιεικῶν. εἴρηται δὲ ἐκ τῶν Στασένου Κυ- 

Εταρσ. ΧΧ. 1. τὸν ῥέξαντα ϑἴον. Αροϑίο]. Ξ'6 80]. 8. 
Οτϑμι. --- 2. ἐθέλειν εἴκειν β2801]. 8Ρ. Οτδχα. 
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πρίων. Οἵ, 8680]. Ρ]αὐ. ὁ Οοᾶ, Ῥαγ. 1046 δρ. Οτϑδιι. 

Απ, Ῥαγσ, 1. ρ. 899 βα., Ἰοοῦμα ἱπίορτυχα Ἰαπαδηΐθη. ΑΒϑσ- 

ἐὰν οἰἶδια ἃ ϑίίοραδθο ΕἼοσ]. ΧΧΧΊ, 18 [Χο]. Π γη. 81 

αδϊβῖ. οα. 1108.] Αροβίοὶ. Χ, ὅ0 Ῥαμηύ. (ξξΞ Μδηΐίββω Ῥγουθυῦ. 

1, 71 ἂρ. Τιουΐβοι. [0]. ΠῚ ». 765ὅ]). οῦρα ἵνα --- αἰδώς 
οἰἰαπὶ ΡΙαὐ. ΟἼθοια. ὕδρ. 9. Ὀιοροπίδη. Υ, 80. Αροθϑίοϊὶ. 

ΙΧ. 6 [Π ν. 468 1,.]; οὗ β6801. ὅόορῃ. Αἱ. 1074: Καὶ 

᾿Ἐπέχαρμος. ἔνϑα δέος, ἐνταῦϑα καὶ αἰδώς. 

αὖ Σαρπηδόνα ναῖον ἐν ὠκεανῷ βαϑυδίνῃ, 
νῆσον πετρήεσδαν. 

ἨΗοτοάίδη. περὶ μον. λέξ. », 9 11. 914 1ιθμἰ2.1: Καὶ ἡ νῆσος 
(86. Σαρπηδών) ἰδίως ἐν ᾿ῶκεανῷ Γοργόνων οἰκητή- 

β 
21 

Τῷ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκε Γοργόνας, αἰνὰ πέλωρα, 

ριον οὖσα, ὡς ὃ τὰ Κύπρια φησί Τῷ --- πετρήεσσαν“. 

22, 

Νήπιος, ὃς πατέρα χτείνας παῖδας καταλείπει. 

ΟἸθια. ΑΙοχ. βίγομι. ΥἹ, ρ. 266 (625 Α) ὅγ10. 7417 Ῥοίί.: 
Πάλιν Στασίνου ποιήσαντος .,Νήπιος --- καταλείπει“. 
Θῖηο δαοίονβ ποτηΐηθ δθουαπὺ Αὐἱβίοὐ, Ἐμοί, 1, 1ὅ (ρ. 1876" 6). 

Π. 31 (ρ. 18965 16). ῬΟΙγΡ. ΧΧΙΥ͂, 8 (Ξ--- ΧΧΠΙ, 10 ρ. 
1199 Ἠυ]έβο}.). ϑυϊά, ν. νήπιος οἱ Φίλιππος ὁ Μακεδών. 

ΕἼαρτα. ΧΧΙ. Ἤδοο οὐρηΐα ἴῃ Ϊ8Β Βοχατηθίσθ ἀθοθηἑαΥ 
Ῥιπάοτδο, ρυδοίοσ αἵ, απαοὰ ΗΘΗΥΟθΒθη ἀθ οδτια. ΟΥΡΥ. Ρ. 71 
τοϑεϊαθηάσθτῃ νάϊ." ΠΘΏΥΒ. --- 1. δεινὰ οοά. --- ῶ. καὶ Σαρπ. οοά. 
-- ἐν Τιθῆγβ: ἐπ᾿ οοά, --- 8, ἢ νῆσον οοά. . 

Ετάρστὰ. ΧΧΙ, ὙΥ͵οΙοκον οὐ Καὶ. Ο, Μά)1ογ Ασούμπο ἐσι αθπηῦ. 
κτείνας Ατὐϊϑίοῦ, αἰσοαὰθ Ἰοθο ϑυϊά. ῬΟΙΥΌ.; κεεένων ΟἸθηη. “--- 
παῖδας] υἱοὺς ῬΟΙγΌ. ϑυϊ14. οοἀα. ποπηᾺ}}} Αὐἱβίο 8 Βμοῦ. 1. 1. 

Ψ- 
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Ἐτδρτηθπΐα αἀυ18. 

[23.} 
Οτϑα. Απ. Οχου. 1 ρ. 217: Μοῦσα] ᾿πὸ μιᾶς αἴ 

πᾶσαι λέγονται. Μνασέας ἢ δέ φησιν ὅτι αἱ πᾶσαι 
τρεῖς εἰσίν, Μοῦσα, Θεά, Ὑμνώ" ἐν μὲν οὖν Ἰλιάδι 
μεμνῆσϑαι τῆς Θεᾶς" μῆνιν ἄειδε Θεά“, ἐν δὲ Ὀδυσ- 
σείᾳ τῆς Μούσας" οὔνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα“, ἐν δὲ 
τῇ Παλαμηδείᾳ τῆς Ὑμνοῦς. 

Εἰχίγθιαδχη. οδυχηϊπυσα ΟὙΡΥΊογυτη ρϑγίθηῃ ῬΙδιηθᾶθϑιῃ 
ποχηϊμδίδιη 6880 βθηῤθηϊα οδὺ ὙΥ ΘΙ Οκοσὶ (Ογο]. 6ρ. 1. Ρ. 
459. οὗ. Π. ». 618) οοαρτορδαύθ ϑομποι θυ. Ῥοϑίΐ. συγ. 
ἔγδϑτατα. Ρ. 1 ---18. 

β [24] 
ΞΟΠ]. Ἴϑμ. Α δὰ Ηομι. 1]. (2) 2671: [Ἢ διπλῆ.) ὅτι ἐκ 

τοῦ εἰρῆσϑαι ἱππιοχάρμην τὸν Τρωίλον οἵ νεώτεροι 
ἐφ᾽ ἵππου διωκόμενον αὐτὸν ἐποίησαν. καὶ οἵ μὲν 
παῖδα αὐτὸν ὑποτίϑενται, Ὅμηρος δὲ διὰ τοῦ ἐπιϑέ- 
του τέλειον ἄνδρα ἐμφαίνει" οὐ γὰρ ἄλλος ἱππόμαχος 
λέγεται. Αἃ Ογρτῖα ρουθμθσθ οϑηβοὺ ὙΥΘ]ΟΚΟυ. 

[28.] 

ΞοΒ0]. δᾷ Επγ. Ηθο. 41, οὗ, ᾿Ἰηἴγϑ ἢ. 82 δὰ 111 ροσβιἄϑχαμ. 

ΑΕ ΤΗΙΟΡΙΝ. 

Πρόκλου χρηστομαϑείας γραμματικῆς τὸ β΄). 
᾿Ἐπιβάλλει δὲ τοῖς προειρημένοις ἐν τῇ πρὸ ταύτης 

1) Οὗ Αὐοῦ. Π].87. 2) Οοά. Ματγο. 484 ἴο]. 67 [γ΄ Βαργα ὑ. 16 
ποῦ. 2]. ΕὉΪ]. βοχύυτα δὺο αὐδτίαπι (Υ. ᾿πἴτα) οΟ]]οοδπάυχα 6886 
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βίβλῳ") Ἰλιὰς Ὁμήρου" μεϑ᾽ ἥν ἐστιν Αἰϑιοπίδος 
βιβλία ε' ᾿ἀρκτίνου Μιλησίου, περιέχοντα τάδε. 

᾿“μαξὼν Πενϑεσίλεια παραγίνεται Τρωσὶ συμμαχήσουσα, 
ἄρεως μὲν ϑυγάτηρ, Θρᾷσσαδ) δὲ τὸ γένος" καὶ κτεί- 
νει αὐτὴν ἀριστεύουσαν ᾿Αχιλλεύς, οἱ δὲ Τρῶες αὐτὴν 
ϑάπτουσι. καὶ ᾿Ζ4χιλλεὺς Θερσίτην ἀναιρεῖ, λοιδορη- 
ϑεὶς πρὸς αὐτοῦ καὶ ὀνειδισϑεὶς τὸν ἐπὶ τῇ Πενϑεσι- 
λεέᾳ λεγόμενον ἔρωτα" καὶ ἐκ τούτου στάσις γίνεται 
τοῖς ᾿Αχαιοῖς περὶ τοῦ Θερσέτου φόνου. μετὰ δὲ ταῦτα 
᾿Αχιλλεὺς εἰς Μέσβον πλεῖ, καὶ ϑύσας ᾿Δπόλλωνι καὶ 
᾿Αρτέμιδι καὶ “ητοῖ καϑαίρεται τοῦ φόνου ὑπ᾽ 
Ὀδυσσέως. Μέμνων δὲ ὁ Ἠοῦς υἱὸς ἔχων ἡφαιστό- 
τευκτον 5 πανοπλίαν παραγένεται τοῖς Τρωσὶ βοηϑή- 
σων᾿ καὶ Θέτις τῷ παιδὶ τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προ- 
λέγει. καὶ συμβολῆς γενομένης ᾿Δντίλοχος ὑπὸ Μέ- 
μνονος ἀναιρεῖται, ἔπειτα ᾿4χιλλεὺς Μέμνονα κτείνει" 
καὶ τούτῳ μὲν ᾿Ηὼς παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀϑανασίαν 
δίδωσι. τρεψάμενος δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ εἰς 

τὴν πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ 

γνἱἀογῦ Ηθγὴθ ἴῃ ΒΙΌ]. 11. αγώϑαυθ νοῦν. Εδβο. 1. [πϑὰ. Ρ. 82 
εὐ ΤὨοΒοΒ. Δοῦ. Μοπϑο. 11 Ρ. δ87, --- Ερ᾿δοταθῃ ᾶπὸ 80Ρ0- 
ὅταρΒο 8 ιΘὈΘΏΘΟΒῚΟ ἔβοϊο υ8ὺ8 ῥυϊσασση δα Ἠθγηρ 1. ]., 
Ροβὺ ϑῦχῃ Οαδιβϑέοσα δρρομᾶ. δ Ἡδρμῃδοϑεῦ. Ὁ. 4771--- 479 [628---ὅ80 
ρα, 108. 1882] ὙΥ6ΙΟΚ. 81}; Ὠυρθυτηθ ΜΊΟΒ86]18 ἂρ. 948η 
ἡ ΒΠΔΘτΟΒσου.“ Ὁ. 111 οὐ Πιπάοχέ 1 3080]. δὰ 1]. 1. ν. ΧΧΧΥΎΙ 
84. --- πρόκλου χρηστομαϑίας γραμματικῆς τὸ δεύτερον αὐϑιόπι- 
δος (810) ξ ἀρκτένου οοά. 

1) ἐν --- βίβλῳ ἀο]οιῦ θπη ἴῃ Πίδγ, Απίΐϊα. 1844 η. 781 
ὝΕΙΟΚ. Ογο]. ορ. ΠῚ ῥ. δὅ28. --- 3) ϑράσα οοᾶ.; οοτγ. ΗΘγΏΘ. 
8) Αα ἀθβουρἐομθι βουῦλ Ὁροσίούθιι βροοίαῦ; οὗ. ὟΥ 6]01ς. Ογο]. 
ΘΡ. 1Π. 118 οὐ ἸΙΌΣΌσα ἀὐθὴὶ ϑυοίου ἃ. 1872 οαϊαϊδ ΕΣ ρΙ 468 
οὗ ἂτϑ ργδϑοδ" μι 8ὅ Νοί. 99, υ)᾽᾽ δαα, ὅομοὶ. δὰ ΑΡ0]]. Ἐδοά. 
Ι, 224. Αρο]]οάον. 1, 4, 4. ΠῚ, 4, 2, 8. 

Ἐρίοο. τσ. Ἐτδβταθηία, 1. 3 
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᾿Απόλλωνος" καὶ περὶ τοῦ πτώματος ἢ) γενομένης ἰσχυ- 
ρᾶς μάχης Αἴας ἀνελόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζει, 
Ὀδυσσέως ἀπρμαχομένον τοῖρ Τρωσίν. ἔπειτα ᾿άντί- 
λοχόν τε ϑάπτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως προ- 
τίϑενται" καὶ Θέτις ἀφικομένη σὺν Μούσαις καὶ ταῖς 

ἀδελφαῖς ϑρηνεῖ τὸν παῖδα᾽ καὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τῆς 
πυρᾶς ἡ Θέτις ἀναρπάδσασα τὸν παῖδα εἰς τὴν Δευκὴν 
νῆσον διακομίξει. οἵ δὲ ᾿Δχαιοὶ τὸν τάφον χώσαντες 
ἀγῶνα τιϑέασι, καὶ περὶ τῶν ᾿Αχιλλέως ὅπλων Ὀδυσσεῖ: 
καὶ 4ἴαντι στάσις ἐμπίπτει. 

Τηβουϊρῦϊο 1 ἰδ Όϊα οἱἷπι ΘΙΟΏΘΙΒῚ, πῦπο ῬΑΙΊΒΊη8,. 

Ἐαϊἀογυμΐὺ Μαῖ61 ΜαΒ. ὕόγοι. Ρ. ΟΟΟΟΙ ΧΥΙΠ. Ἐγϑασ ἴῃ ΟοΙ. 

Τηρον, στ. 6126 Β, Ὑγο]οῖκοσ Ογοὶ. ορ. Π. ρ. δὅ24. ὅάμπ 

ἡ ΒΠΔοχοβσοι " ΤΡ. ΠῚ. Ὁ. [οἱ Ρ. 61.] Πενϑεσίληα ᾿Δμαξὼν 
παραγίνεται. ᾿Δχιλλεὺς Πενϑεσίληαν ἀποκτείνει. Μέμνων 
᾿Αντίλοχον ἀποκτείνει. ᾿Αχιλλεὺς Μέμνονα ἀποκτείνει. ἐν 
ταῖς Σκαιαῖς πύλαις ᾿Αχιλλεὺς ὑπὸ [Πάριδος ἀναιρεῖται]. 

1, 

Ὡς οἵ γ᾽ ἀμφέεπον τάφον Ἕκτορος" ἦλϑε δ᾽ ̓ Δμαξών, 
᾿ἄρηος ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο. 

β6801. οί. δὰ Π, ῶ, 804: Τινὲς γράφουσιν οἷῶς --- 
ἀνδροφόνοιο “..2) 

2, 

Άβ680]. δὰ Ρίπα, Ιβέμτα. ΠΠ, ὅ8 [οἱπι 1Υ, ὅ8. (86) 
Ῥ. ὅ84 ΒορΟΚῃ. ἴστε μὰν “4Ἄἴαντος ἀλκάν] ὁ γὰρ τὴν 
Αἰϑιοπίδα γράφων δ) περὶ τὸν ὄρϑρον φησὶ τὸν 4ἴαντα 
ἑαυτὸν ἀνελεῖν. 

1) σώματος ὁΟοὨ]. βομαρατὶ ἱὰ ΕΡμθαι. 11. ΗΔ]. 1840 Υο]. 
1». 17. 2) Υ͂. Μάϊον 1.100. στᾶθο. ἰθὺ. 1 Ρ. 118, 8) Ἰον. 
γεγραφὼς. 
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ὥ. 

“«{ὐτὸς γάρ σφιν ἔδωκε πατὴρ γέρα ᾿Εννοσίγαιος 
ἀμφοτέροις, ἕτερον δ᾽ ἑτέρου κυδίον᾽ ἔϑηκε᾽ 
τῷ μὲν κουφοτέρας χεῖρας πόρεν ἔκ τε βέλεμνα 
σαρκὸς ἑλεῖν τμῆξαί τε καὶ ἕλκεα πάντ᾽ ἀκέσασϑαι, 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀκριβέα πάντ᾽ εἰνὶ στήϑεσσιν ἔϑηκεν ὅδ. 
ἄσκοπά τε γνῶναι καὶ ἀναλϑέα ἰήσασϑαι" 
ὅς ῥα καὶ Αἴαντος πρῶτος μάϑε χωομένοιο 
ὄμματά τ᾽ ἀστράπτοντα βαρυνόμενόν τὲ νόημα. 

βομο]. Και. Β. Ὑιοῖ. 108. δᾷ οι. Π. 4 δ15: Ἔνιοι 

δέ φασιν ὡς οὐδὲ ἐπὶ πάντας τοὺς ἑατροὺς ὁ ἔπαινος 

οὗτός ἐστι κοινός, ἀλλὰ τὸν Μαχάονα μόνον χειρουρ- 
γεῖν ἐθέλουσι" τὸν γὰρ Ποδαλείριον διαιτᾶσϑαί φασι 
τὰς νόσους. καὶ τεκμήριον, ὅτι ᾿4γαμέμνων τρωϑέν- 
τος Μενελάον οὐ Ποδαλείριον καλεῖ, ἀλλὰ τὸν Μα- 
χάονα. τοῦτο ἔοικε καὶ ᾿ἀρκτῖνος ἐν Ἰλίου πορϑήσει 
νομίξειν ἐν οἷς φησίν ,. Αὐτὸς --- νόημα. Ἐπβίαξῃ. δ 
106. ῥ. 869, 41 βαᾳ. Εοχι. 802 βα. ΒαΒβ. Τινὲς δὲ τὸν Μα- 

ΕΎᾶρτω. 11Π1., αποὰ οχ Ατοίϊηὶ ΠῚῚ Ῥοσβὰθ ἀθρσοχαηρύσμι 6886 
αἰπστηδὺ βομο] δία (οὐ ροϑὺ θῦχὰ ἘΕἰυδβίδί.), Αοἰβιοριάθμι 
τοίοσθηατῃ 6880 γιάϊυ ΤΥ ΘΙ σ. Θυύτ οαϊ1ο Ῥοοδιηδίατα Ασοίϊηὶ 
ἴῃ Ὁπῦϊα ΟΟΥΡῸΒ τϑἀδβοίοσιιτι οἰγουτοζοστοίαν, δυσύοσοθ Ὑϑύθυθβ 
Β1 αΌΣ γοσϑτιβ ροθίδϑθ 111108 ΟσΟυΥΤομῦ, ἸΘΉΔΙῚ απὸ ΙΟ0600 Θϑϑθηῦ 
6Ο]]οσδμαάϊ, τηοᾶο Αοὐβιορ αὶ τηοᾶο ΤΊΟΙΔ6 Θχοὶαϊο ΒΒΒΙ σΏΔΒΒ6 τγἱὶ- 
ἀδδΐασ. --- 1, 3. πατὴρ ἐνοσίγαιος πεσεῖν ἀμφοτέροις Οοἀά, 
β6801]1]. --- ἄθγῃθ οἱ. παισίν. Ὑ ΟΥ̓ ΒΊ,Ώ116 οδὺ ζλ]θασα 1υα πεσεῖν 
ἃ; παισὶν οὐἹἱρίποια ἀαχῖθθο; βθὰ παισίν ἈΪ81] Θβὺ π181 ρΊοββδ υϑσθο 
ἀμφοτέροις δαβοτίρία. --- γέρα Ἰπδοχοϊ ΠΘΘΌμοσ. Ἐννοσίγαιος 
ἀοῖ, Βοδαθαχὶ πὰ ΕρΏθια. 11. ΗΔ]. 1840. ο]. 1, ». δὅ19 οὐ 
Κορϑοῦὶν ταν. ἀπᾳ. ΥΙΠ (1841) Ρ. 786, γϑΒθσ θηΐοσ Ἰτρυρηδῦ 
ὝΘΙΟΚΟΣ, αυὖυλ πατὴρ νουσήλια παισίν οοπὶ, --- ὅ. πάντ᾽ ἐνὶ 
Οοἀά. β080}}. Ἐπεὶ. πάντ᾽ εἰνὶ ὝΘΙΟΚ. πάντα ἐνὶ ῬαθΡμον. 

 ι2 

'- 6. ἰάσασθαι 868}.0}1, ἀναλθέ᾽ ὀΐσασθαι Ἐϊϑύ. --- 8. ὄμματά 
τ᾽ ὄμματ᾽ Ἐππὲ 

ΔῈ 
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χάονα μὲν χειρουργεῖν ἐθέλουσι, Ποδαλείριον δέ, στρα- 
τιώτην ὄντα καὶ αὐτόν, ὡς ἀλλαχοῦ δηλώσει ὃ ποιη.. 
τής, ἀσκεῖν τὰ περὶ δίαιταν. τεχμήριον ὃδὲ ὃ βασι- 
λεὺς εἰς ϑεραπείαν τοῦ Μενελάου βληϑέντος καλέσας 

τὸν Μαχάονα, οὐ μὴν τὸν Ποδαλείριον᾽ μαρτυρεῖ δὲ 
καὶ τὰ ἱστορούμενα ἔπη τὰ ἐπὶ τῇ Τρωικῇ πορϑήσει, 
ἐν οἷς φέρεται περὶ Ποδαλειρίου καὶ Μαχάονος, ὡς 
ἄμφω μὲν Ποσειδῶνος ἦσαν, ἕτερον δ᾽ ἑτέρου κυδίον᾽ 
ἔϑηκεν, ὁ Ποσειδῶν δηλαδή, ,οτῷ μὲν κουφοτέρας --- 
νόημα“. 

ἹΠΙΑΞ ΡΑΒΥΑ. 

Ρχοοὶ, ἢ Ἑξῆς δ᾽ ἐστὶν Ἰλιάδος μικρᾶς βιβλία 
τέσδαρα “έσχεω Μιτυληναίου περιέχοντα 5) τάδε. 
Ἢ τῶν ὅπλων κρίσις γίνεται καὶ Ὀδυσσεὺς κατὰ βού- 
λησιν ᾿Αϑηνᾶς λαμβάνει, Αἴας δ᾽ ἐμμανὴς γενόμενος 
τήν τε λείαν τῶν ᾿Αχαιῶν λυμαίνεται καὶ ἑαυτὸν ἀναι- 
ρεῖ. μετὰ ταῦτα Ὀδυσσεὺς λοχήσας Ἕλενον λαμβάνει, 
καὶ χρήσαντος περὶ τῆς ἁλώσεως τούτου Ζιομήδης ἢ) 
ἐκ Δήμνου Φιλοκτήτην ἀνάγει. ἰαϑεὶς δὲ οὗτος ὑπὸ 
Μαχάονος καὶ μονομαχήδας ᾿4λεξάνδρῳ κτείνει" καὶ 

τὸν νεκρὸν ὑπὸ Μενελάου καταικισϑέντα ἀνελόμενοι 
ϑάπτουσιν οἵ Τρῶες. μετὰ δὲ ταῦτα 4ηίφοβος “Ἑλένην 
γαμεῖ, καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σκύρου ἀγα- 

1) Οοἄ. Ματο. 464 ἴο]. 6τ. Οἵ. δὰ Αοίβιοριἄθιτῃ (βαρσα Ῥ.: 
82 ποῖ. 2.) --- ἤσγῃβ ὑ. 8ὅ-- 87 τ--Ἢ .Ξ (ἀαἰδῖ. Ὁ. 481 βα. [681 Βα. 
1,108. Ξ-α ΜΙΟΒ861158 Ρ. 111 --- Π1πᾶ, β6801]1, Π|. 701.1». ΧΧΧΥΙΙ 
Βᾳ. 7ο]. Ὁ. ΧΧΧΥΠ κα.. --- Ιπβοτρίϊο: Δλεάδος μικρᾶς δ΄ λέσχεω" 
2) Μτιληναίου Ηθγῃο. --- 8) περιέχοντα βΒιΘΌΘΩΚΘοΘ; περέξχον 
οοα. 4) σὺν Ὀδυσσεῖ Θχοϊάῖδθο ρυΐαὶ ΤΥ ΘΙ ΟΚοΣ Ογαο). ορ. Π Ρ. 3238. 
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γὼν τὰ ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός" καὶ ᾿Αχιλλεὺς 
αὐτῷ φαντάξεται. Εὐρύπυλος δὲ ὃ Τηλέφου ἐπίκου- 
ρος 1) τοῖς Τρωσὶ παραγένεται, καὶ ἀριστεύοντα αὐτὸν 
ἀποχτείνει ΝΝΨεοπτόλεμος. καὶ οἱ Τρῶες πολιορκοῦνται" 

καὶ ̓ Επειὸς κατ᾽ ᾿4ϑηνᾶς προαίρεσιν τὸν δούρειον ἵππον 
κατασκευάξει" Ὀδυσσεύς τε αἰκισάμενος ἑαυτὸν κατάσκο- 

πος εἰς Ἴλιον παραγίνεται, καὶ ἀναγνωρισϑεὶς ὑφ᾽ 
Ἕλένης περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως συντίϑεται, κτείνας 

τέ τινας τῶν Τρώων ἐπὶ τὰς ναῦς ἀφικνεῖται. καὶ μετὰ 
ταῦτα σὺν Διομήδει τὸ παλλάδιον ἐχκκομίξει ἐκ τῆς 
Ἰλίου. ἔπειτα εἰς τὸν δούρειον ἵππον τοὺς ἀρίστους 
ἐμβιβάσαντες τάς τε σκηνὰς καταφλέξαντες οἱ λοιποὶ 

τῶν Ἑλλήνων εἰς Τένεδον ἀνάγονται" οἵ δὲ Τρῶες 
τῶν κακῶν ὑπολαβόντες ἀπηλλάχϑαι τόν τε δούρειον 
ἵππον εἰς τὴν πόλιν εἰσδέχονται, διελόντες μέρος τι 
τοῦ τείχους, καὶ εὐωχοῦνται ὡς νενικηκότες τοὺς 
“Ἕλληνας. 

Αγχίβιοὐ, Ῥοϑί. 28 ρ. 1459" 80: καὶ ταύτῃ ϑεσπέ- 
σιος ἂν φανείη Ὅμηρος παρὰ τοὺς ἄλλους, τῷ μηδὲ 
τὸν πόλεμον, καίπερ ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τέλος, ἐπιχει- 
ρῆσαι ποιεῖν ὅλον" λίαν γὰρ ἂν μέγας καὶ οὐχ εὐσύν- 
οπτος ἔμελλεν ἔσεσθαι" ἢ τῷ μεγέϑει μετριάξοντα 

καταπεπλεγμένον τῇ ποικιλίᾳ. νῦν δ᾽ ἕν μέρος ἀπο- 
λαβὼν ἐπεισοδίοις κέχρηται αὐτῶν πολλοῖς, οἷον νεῶν 

καταλόγῳ καὶ ἄλλοις ἐπεισοδίοις, οἷς διαλαμβάνει τὴν 
ποίησιν. οἱ δ᾽ ἄλλοι περὶ ἕνα ποιοῦσι καὶ περὶ ἕνα 
χρόνον, καὶ μίαν πρᾶξιν πολυμερῆ, οἷον ὃ τὰ Κύπρια 
ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα. τοιγαροῦν ἐκ μὲν 

1) Ιμοῖρὶῦ 0]. ΟἿ. 
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ἸΙλιάδος καὶ Ὀδυσσείας μία τραγῳδία ποιεῖται ἑκατέρας 
ἢ δύο μόναι, ἐκ δὲ Κυπρίων πολλαί, καὶ ἐκ τῆς μι- 
κρᾶς Ἰλιάδος πλέον ὀκτώ. οἷον ὕπλων κρίσις, Φιλοχνή- 
της, Νεοπτόλεμος, Εὐρύπυλος, πτωχεία, Λάκαιναι, 
Ἰλίου πέρσις καὶ ἀπόπλους καὶ Σίνων καὶ Τρφάδες. 

Ῥοοία ἃ Ρ]υνίπιβ “έσχης ποτηϊηδίυγ, ἃ Ῥαυβδηῖβ 
Βθοροὺ “έσχεως. Ῥαυβαπ, Χ, 2ὅ, ὅ (8): 4έσχδως ὃ 
Αἰσχυλίνου) Πυρραῖος. Τάαρα]α Πίαοα: Ἰλιὰς. ἡ μικρὰ 
λεγομένη κατὰ “έσχην Πυρραῖον. ΟἸοτω, ΑἸοχ. βύτοια. 1 
Ρ. 144 (888 Α) ΚΞγ1». 897 βα. Ῥοϊί. Φανείας δὲ πρὸ 
Τερπάνδρου τιϑεὶς Δέσχην τὸν Λέσβιον ᾿ΔΦρχιλόχου 
νεώτερον φέρει τὸν Τέρπαγδρον, διημιλλῆσϑαι δὲ 
τὸν Δέσχην ᾿ἀρκτένῳ καὶ νενικηκέναι. 

β6101. γαΐ. δὰ Ἐπτὶρ. Ττοδᾶ. 821: Τὸν Γανυμήδην 
καϑ᾽ Ὅμηρον Ἰρωὸς ὄντα παῖδα Δαομέδοντος νῦν 
εἶπεν ἀκολρυϑήσας τῷ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα πεποιη- 
κότι, ὃν οἵ μὲν Θεστορίδην Φωκέα φασίν, οἱ δὲ 
Κιναίϑωνα ΜΔακεδαιμόμνιον, ὡς Ἑλλάνικος, οἵ δὲ 

Διόδωρον ᾿Ἐρυϑραῖον. ΟἿ, ΤαοίΣ. Εχορ. ἴῃ Π, ῥ. 46. 
Ῥεουᾷο-Ηοτοᾶ. ιν. Ἡοταον. 8ὶ 16 βα.: Ἐν δὲ τῇ Φω- 

καίῃ ..-. Θεαάτορίδης τις ἦν γράμματα διδάσκων τοὺς 
παῖδαρ, ἀνὴρ οὐ κρήγυορ. κατανοήσας δὲ τοῦ Ὁμήρου 
τὴν ποίησιν λόγους τοιούσδ᾽ αὐτῷ προσήνεγκε, φὰς 
ἕτοιμος εἶναι ϑεραπεύειν καὶ τρέφειν αὐτὸν ἀναλαβών, 
εἰ ἐθέλοι ἅ γε πεποιημένα εἴη αὐτῷ τῶν ἐπέων ἀνα- 
γράψαι καὶ ἄλλα ποιῶν πᾳὸς ἑωυτὸν ἀναφέρειν αἰεί. 
τῷ δ᾽ Ὁμήφῳ ἀκούσαντι ἔδοξε ποιητέα εἶναι ταῦτα" 
ἐνδεὴς γὰρ ἦν τῶν ἀναγκαίων καὶ ϑεραπείης. ϑιατρέ- 

1) Οὗ ἴσα δὰ Ετδρτα. 13. 
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βων δὲ παρὰ τῷ Θεστορέδῃ ποιεῖ Ἰλιάδα τὴν 
ἐλάσσω (εἴ. Ἑταρτα. 1). 

1. 

᾿Ἵλιον ἀείδω καὶ Ζαρδανίην ἐύπωλον, 
ἧς πέρι πολλὰ πάϑον Ζαναοὶ ϑεράποντες ἴάρηος. 

Ῥρουδο- ογοᾷ, Ὑιία Ἡοιιοῦὶ 8 16: διατρίβων δὲ 
(ὁ Ὅμηρος) παρὰ τῷ Θεστοφίδῃ ποιεῖ Ἰλιάδα τὴν 
ἐλάσσω, ἧς ἡ ἀρχή" ΝἼλιον --- Ἄρηος“. 

2. 

Αἴας μὲν γὰρ ἄειρε καὶ ἔκφερε δηιοτῆτος 
ἥρω Πηλείδην, οὐδ᾽ ἤϑελε δῖος Ὀδυσσεύς. 
Πῶς ἐπεφωνήσω; πῶς οὐ κατὰ κόσμον ἔειπες; 

Καί κε γυνὴ φέροι ἄχϑος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναϑείη" 
[ἀλλ᾽ οὐκ ἂν μαχέσαιτο.] ὔ 
 Αγΐβίορα. Εαᾳ. 1086 5μᾳ.: Καί κε γυνὴ φέροι ἄχϑος, 

ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναϑείῃ. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν μαχέσαιτο 
(ν. 4, δ)" χέσαιτο γάρ, εἰ μαχέσαιτο. ὍΌϊ β680].: 
Ἢ ἱἰστορία τοῦτον τὸν τρόπον ἔχει. ὅτι διεφέροντο 
περὶ τῶν ἀριστείων ὅ τε Αἴας καὶ ὃ Ὀδυσσεύς, ὥς 
φησιν ὃ τὴν μικρὰν ἸΙλιάδὰ πεποιηκώς. τὸν Νέστορα 
δὲ συμβουλεῦσαι τοῖς “Ἕλλησι πέμψαι τινὰς ἐξ αὐτῶν 

ὑπὸ τὰ τείχη τῶν Τρώων ὠτακουστήσοντας περὶ τῆς 
ἀνδρείας τῶν προειρημένων ἡρώων. τοὺς δὲ πεμφϑέν- 
τας ἀκοῦσαι παρϑένων διαφερομένων πρὸς ἀλλήλας, 

Εταρπι. 11. 8. τί σφ᾽ ἐπεμωμήσω:; ἐπεὶ οὐ Ἠσθτταλπα Ορυδο. 
ΥΠ, ». 868. --- ὅ. οτῦδ ἀλλ΄ --- μαχέσαιτο πῦτα Ἀπὸ Ῥοτἐϊηθδΐ, 
Ἰηοογίατη, οϊθηῦ Ρ] τ]; ρΡοθίδο υἱηάϊοαί Πθστ. 1. 1]. 
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ὧν τὴν μὲν λέγειν ὡς ὁ Αἴας πολὺ κρείττων ἐστὶ 
τοῦ Ὀδυσσέως, διερχομένην οὕτως .Αἴας --- Ὀδυσσεύς“ 
(νυ. 1, 3). τὴν δ᾽ ἑτέραν ἀντειπεῖν ᾿4ϑηνᾶς προνοία" 
»πῶς --- ἔειπες“ (γ. 8) ψεῦδος; (ψεῦδος ἀ6]. ὙΥ7Ὸ11.) 

τοῦτο δέ, ἵνα δείξῃ ὡς Ζ4Ζημοσθένους, οὐ τοῦ Κλέω- 
νος τὸ κατόρϑωμα. --- Ἄλλως. τοῦτο ἐκ τοῦ κύχλου 
ἀφείλκυσται. λέγεται δὲ ἀπὸ τῶν Τρῳάδων, κρινου- 
σῶν τὸν Αἴαντα καὶ τὸν Ὀδυσσέα. λέγεται δέ, ὅτι οὐ 
τὸ τοῦ Αἴαντος ἔργον, ἀλλὰ τὸ τοῦ Ὀδυσσέως. 

ὃ. 

Ἐπβίαί. δὰ 1]. Ρ. 288, 84 Βοπι. 216 Β88. Ὁ τὴν 
μικρὰν ᾿Ιλιάδα γράψας ἱστοφεῖ μηδὲ καυϑῆναι συνή- 
ϑως τὸν Αἴαντα, τεϑῆναι δὲ οὕτως ἐν σορῷ διὰ τὴν 

ὀργὴν τοῦ βασιλέως. 

4. 

Πηλείδην δ᾽ ᾿Δἀχιλῆα φέρε Σκῦρόνδε ϑύελλα, 
ἔνϑ᾽ ὅ γ᾽ ἐς ἀργαλέον λιμέν᾽ ἵκετο νυχτὸς ἐκείνης. 

Β680]. ὕοι, (Β) δὰ Π. Τὶ 326: Σκύρῳ] Ὁ δὲ τὴν μι- 
κρὰν Ἰλιάδα γράψας ἢ (φησὶν) ἀναξευγνύντα αὐτὸν 
(εο. τὸν “χιλλέα) ἀπὸ Τηλέφου) προσορμισϑῆναι 
ἐκεῖ", Πηλείδην --- ἐκείνης“. Ἑδάθπι ἔδγο δβαθοπὶ Ἐϊαδίδί. 

δᾷ 1006. Ρ. 1187, 16 βΒαᾳ. Βοῃι. 1285 Βᾶ8. ὁ} 01. ῬατΊβ. 

δ. Οτϑω. Απ, Ῥαγ. ΠῚ, ρ. 269.. 

Εταρια. ΙΥ. 2. ἀργαλέον ἴοτί. ἀσπάσιον. - ᾿ 
1) γράψας δαάϊὰϊ οχ Επδίαι μος. 2) ἐκ Ευβὲέ. 8) τοῦ 

Μυσοῦ αἀὰ. Ἐπιίαίῃ, --- 4) ν. 1 ἰαπΐυχη δἴοσὺ β9 80]. Ῥδσ. 
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ὅ. 

᾿Ἵμφὶ δὲ πόρκης 
χρύσεος ἀστράπτει καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ δίτροος ἄρδις. 

Ξ6Π0]. δὰ Ῥιπὰ. Νϑ. ΥἹ, 8ὅ: Οὐκ ἐκ παραδρομῆς 
δὲ ξάκοτον εἷπε τὸ δόρυ τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὡσανεὶ μεί- 
λινον ἤ τι τοιοῦτον αὐτὸ ἔφη ἐν κοινότητι, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἰδιώτερον παρὰ τὰ ἄλλα κατεσκεύαστο. δίκρουν γάρ, 
ὥστε δύο ἀχμὰς ἔχειν, καὶ μιᾷ βολῇ ὥστε δισσὰ τὰ 
τραύματα ἀπεργάζεσθαι. καὶ Αἰσχύλος ἐν Νηρεῖσι" 
χκάμακος εἶσιν κάμακος γλώσσημα διπλάσιον. καὶ Σο- 
φοχλῆς ἐν ᾿Αχιλλέως ἐρασταῖς" ἢ δορὸς διχόστομον 
πλᾶκτρον᾽ δέπτυχοι γὰρ ὀδύναι μιν ἤρικον ᾿Δχιλληίου 
δόρατος. μετάγουσι δὲ τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τῆς “έσχου 
μικρᾶς Ἰλιάδος λέγοντος οὕτως ἀμφὶ --- δίκροος δίη“. 
β680}, Μιοῦ. δὰ Ηοπι. 1]. Π, 142 πάλλειν --- Πηλιάδα 
μελίην] Οἱ δὲ πλάττονται λέγοντες ὅτι Πηλεὺς μὲν 
παρὰ Χείρωνος ἔμαϑε τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ᾿Αχιλλεὺς 
δὲ παρὰ Πηλέως. ὁ δὲ οὐδένα ἐδίδαξε. καὶ ὁ τῆς 

μικρᾶς Ἰλιάδος ποιητὴς ἀμφὶ --- δίκροος αἰχμή“. ΟΕ 
5601. Τόν]. 80. Ουϑιηου. ἀποοᾶ, Ῥασ. ΠῚ ρ. 286. 

6. 

"ἄμπελον, ἣν Κρονίδης ἔπορεν οἱ παιδὸς ἄποινα 
χρυσείην φύλλοισιν ἀγανοῖσι κομόωσαν 

Ῥταρτα. Υ. 2. ἄρδις] δίη Οοαᾷ, ὅ.80). ΡΙπᾶ.; αἰχμή, ᾳυοάᾶ αἱ. 
Βογηθ δὰ Ὕοῖρ. Αϑῃ. 11 οχο. 1, ὀσμϊθοὺ βομοὶ. Ὑιοῦ. δὰ 1|.: 
αἰχμῆς β6 0]. ΤΟτ]. ἀρ. Οτϑιι.; ἄρδις βολίροσ δὰ ΕυβθΌ. 
Ομτοη. ρ. 82. Οὗ, Ηοτοᾶ, ΡΥ, 81. Αδβοὶ. Ῥχοχα. 880 Ὠϊπά. 

Εταρτα. ΥἹ. 1. οἵ Νιίσβοι δὰ Οἀ. ΠῚ ρ. 2392: οὗ ναυϊβο. 
-- 3. γρυσεέην] ϑ΄16 β080]. Οτγοβὲ.; γχρυσείοις 860). Ττοδά. --- 
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βότρυσί ϑ'᾽. οὖς Ἥφαιστος ἐπασχήσας 41ιὶ πατρὶ 
δῶχ᾽, ὃ δὲ Δαομέδοντι πόρεν Γανυμήδεος ἀντί, 

βοθο]. αὺ. δὰ Ἐυν, Ττοδᾶ. 821 “Ααομεδόντιε παῖ] Τὸν 
Γανυμήδην καϑ' Ὅμηρον Τρωὸς ὄντα παῖδα “αομέ- 
δοντος νῦν εἶπεν ἀκολουϑήσας τῷ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα 

πεποιηκότι, ὃν οἱ κτλ. (οἷ. βαργὰ Ρ». 88). φησὶ ὃὲ 
οὕτως ἄμπελον -- ἀντίς, 800]. δὰ Ἐυγ. Ογσβί, 1892 
(Π ρ. 8056 Ῥιμᾶᾷ.): Τινὲς οὐχ ἵππους, ἀλλὰ χρυσῆν 
ἄμπελόν φασι δεδόσϑαι ὑπὲρ Γινυμήδους, καϑάπερ 
ἐν κύχλῳ λέγει ἢ) »ἄμπελον -- ἀντῶν, ΟἿ, Β68ο]. δὰ 
Ἡοτι. Οά. λ, 5621. 

7. 

Ῥαυβαῦ, ΠΙ, 26, 9 (7): Μαχάονα δὲ ὑπὸ Εὐρυ- 
πύλου τοῦ Τηλέφου τελευτῆσαί φησιν ὁ τὰ ἔπη πονή- 
σας τὴν μικρὰν Ἰλιάδα. 

8. 

Κ680). νοὺῤ. δᾶ Γγοορηγ. 5) 780: σφραγὶς μενεῖ 
Θόαντος] ὁ τὴν μικρὰν ᾿ἸΙλιάδα γράψας φησὶ τρωϑῆναι 
τὸν Ὀδυσσέα ὑπὸ Θόαντος ὅτε εἰς Τροίαν ἀνήῤχοντοδ). 
Εδάθιῃ παγτοὺ ἸΤζοίζ. δα 100. 

ἀγανοῖσι ϑ΄6801. Επτ. αἴτοαπο 100. [ἀγαννοῖσιν ΒΑΤΏΘ8]. Τωοοῦβ 
οογαρίμβ. ἀγαννοῖσιν ξαοίαΣ  ΘΙΟΚ. 0 γο!. θΡ. Π τ. ὅ84 κα.; 
᾿ταργοῦραὺ Οβδημ, αὐἱ (ἀαοίδγ. ἸΘΧ. στ) ἀγαυροῖσιν οοχή.:; ἀγαυοῖ- 
σιν Φογη Τταοῖθ ΠῚ γν. 884, 6. ϑομηθιάθτ; χρυσείην φύλλοισιν, 
ἰανϑέσι (γ0}] ἄμ᾽ ἄνθεσι) καὶ κομόωσαν ΤΟΌΘΟΚ, ζχ0. φύλλοισι 
σαναργυρέοις κομ. Ἠοτταδπη Ορῦβο. Υ̓ Ρ. 186. -- 8. ϑ᾽ ΟΠ. 
8680]. Ογεϑί. --- 585 βα. ἐπασκήσας πατρὶ ϑῶπεν, ] αὐτὰρ ὃ “αομ. 
8680]. Οτγρϑί. 

1) Ἑχοϊάιῦ ποΐλθη ροοίδθ. ΑἸ λέγεται.Ό 24) Οἵ βυρτδ "Ὁ. 
20 ποῦ. 2. --- 8) δυσμενεῖς ταὐὰ, Τούς. ᾿ 
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9. 

Ἡθθγοι. νυν. Διομήδειος ἀνάγκη: παροιμία. Κλέαρ- 
χος μέν φησι. “ἸΠομήδους ϑυγατέρας γενέσϑαι πάνυ 
μοχϑηράς. αἷς ἀναγκάξειν πλησιάξειν τινάς, καὶ εὐθὺς 
αὐτοὺς φονεύειν. ὁ δὲ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα ....... Ὦ 
φησί, ἐπὶ τῆς τοὺ Παλλαδίου κλοπῆς γενέσϑαι. 

10. 

β080]. Ἠδι]. δὰ οι. Οἀἁ. δ, 28 Ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν 
πάντες} ᾿Αρίσταρχος τοὺς ε΄ ἀϑετεῖ, ἐπεὶ ἐν Ἰλιάδι 
οὐ μνημονεύει ᾿Δἀντίκλου ὃ ποιητής .........-ς Ὁ 4ν- 
τικλὸος ἐκ τοῦ κύκλου. οὐκ ἐφέροντο δὲ σχεδὸν ἐν 
πάσαις οἵ πέντε ὃ). 

11. 

Νὺξ μὲν ἔην μέσση, λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη. 
Ἱποῖχ, δὰ Τιγοοριγ. 844: Τότε δὲ τῶν Τρώων κατελ- 
ϑόντων καὶ ἀπατηϑέντων δόλοις τοῦ Σίένωνος καὶ 

ἑλκυσάντων τοῦτον περὶ τὴν πόλιν καὶ μέϑῃ καὶ χαρᾷ 
καὶ ὕπνῳ συσχεϑέντων, αὐτὸς ὁ Σίνων, ὡς ἦν αὐτῷ 
συντεϑειμένον, φρυκτὸν ὑποδείξας τοῖς “Ἔλλησιν, 

1) συνθείς Βιρρ!οὶ Τοῦρ. ΤΥ̓͂ Ρ. 218. ΥΙὰ96 Ευδίαϊῃ. Ρ. 
822, 11 οἱ οαϊξοτοβ Ζθηοῦ. 1Π|,| 8 Ὡθὸ ποὰ Ο. 93868π, θοΣ Ηδὺ 
ἀθ8 ῬΑ] τηβο ἰὼ ΡὮ1]0]. 1 Ρ. ὅ8 ΒβΒᾳ. Μδαν. βομτζηϊαΐύ δὰ 106. 
2) Οὗ ὙΥ ]οῖοσυ. Ογοὶ. θρ. 1 Ρ. 12. 

ἔταρτα. ΧΙ, μὲν] δ᾽ ἄρ᾽ ΤεοίΣ. Ῥοδύμοιῃ. αἰχοαὰθ 106. --- 
ΟἸσπι. [ΟἼθπν. αΡ.] ΕΌΒΟΡ. μεσάτα, λαμπρὰ, σελάνα; λαμπρὰ οἰΐαπι 
8680}. Ἐπιν.: Βομβιοίἀονίη. Εποίδε μη Ῥσγούθα. Οοπιχαθηΐ. Ρίη- 
ἀδχῖο, Ὁ. 41. --- Υ τὲ Τσοίσαθ παρϑένου εἰσελάουσα [παρϑένος, 
εἰσελάσασα γ. βοποοίάστι. ῬΒΠ0]. ΙΥ̓ Ῥ. 1417] δρόμον μεγάλοισιν 
ν ἄστροις [ΘΒομ80 νἱπᾶαϊοαὺ δα Οὐδ Εριδύ, Οἱ, ἴὰ δυνά, 
ἅ1η. Ῥ», ἤ, “ 
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ὡς ὁ Δέσχης φησίν᾽ ἡνίκα οονὺξ --- σελήνης. Ἠϊς 
ὙΘΥΒῸΒ ἸορΊ ΟΣ οἰΐαα 8Ρ. 856801. δὰ Ἐπυτῖρ. Ηθο. 910 ἢ). 
ΟἸθπι. ΑἹ. βίχομπι. 1 ρ. 139 (821 Ὁ) γι. 8381 Ῥοίί. 
(Οἴθμα. 8.) Ευβορ. Ῥσϑθρ. Ἐν. Χ, 12. 8 16. ρ. 498 6: 

Επάᾶοο. Ρ. 851, 2686. ἸΤχοῖζ. Ῥοβέβοσμου, 720. 778. 

12. 

Ραυβ. Χ, 2, ὅ πᾳ. (3): Τέτρωται δὲ τὸν βραχίονα 

ὁ Μέγης, καϑὰ δὴ καὶ ΔΜέσχεως ὁ Αἰσχυλένου 3) 
Πυρραῖος ἐν Ἰλίου πέρσιδι ἐποέησε" τρωϑῆναι δὲ ὑπὸ 
τὴν μάχην τοῦτον, ἣν ἐν τῇ νυχτὶ ἐμαχέσαντο οἵ 
Τρῶες, ὑπὸ ᾿ἀδμήτον φησὶ τοῦ Δ4ὐγείου. Γέγραπται 
ὃὲ καὶ Μυκομήδης παρὰ τὸν Μέγητα ὁ Κρέοντος, 
ἔχων «τραῦμα ἐπὶ τῷ καρπῷ Δέσχεως οὕτω φησὶν 
αὐτὸν ὑπὸ ᾿ἀγήνορος τρωϑῆναι. δῆλα οὖν ὡς ἄλλως 
γε οὐκ ἂν ὁ Πολύγνωτος ἔγραψεν οὕτω τὰ ἕλκη σφίσιν, 
εἰ μὴ ἐπελέξατο τὴν ποίησιν τοῦ “έσχεω. 

18. . 

Ῥαύβδϑῃ, Χ, 26, 7 βα. (8): Ὅμηρος μέν γε ἐδήλω- 
ὅεν ἐν Ἰλιάδι Μενελάου καὶ Ὀδυσσέως ξενίαν παρὰ 
᾿Αντήνορι, καὶ ὡς Ἑλικάονε ἡ Δαοδίκη συνοικοίη τῷ 

᾿Δντήνορος᾽ “έσχεως δὲ τετρωμένον τὸν ᾿ἩἙλικάονα ἐν 

1) Χαλλισϑένης ἐν β΄ τῶν Ἑλληνικῶν οὕτω γράφει' ἑάλω ἡ 
Τροία Θαργηλιῶνος μηνός, ὡς μέν τινες τῶν ἱστορικῶν ἡ ἴστα- 
μένου, ὡς δὲ ὁ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα η΄ φϑίνοντος. διορίζει γὰρ 
αὐτο τὴν ἅλωσιν φασκων συμβῆναι τότε τὴν κατάληψιν ἡνέκα 
νὺξ --- σελήνη“. 

2) Αἰσχυλήνου οοἀᾶ,; οταοηᾶ. Ὠἱηπάοτέ 
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τῇ νυχτομαχίᾳ γνωρισθῆναί τε ὑπὸ Ὀδυσσέως καὶ 
ἐξαχϑῆναι ξῶντα ἐκ τῆς μάχης φησίν. 

14, 

Ῥϑυβδη, Χ, 26, 4 (1): ᾿ἡστύνοον δέ, οὗ δὴ ἐποιή- 
σατο καὶ Μέσχεως μνήμημ, πεπτωκότα ἐς γόνυ ὁ 
Νεοπτόλεμος ξέφει παίει. 

18. 

Ῥαυβδῃ. Χ, 27, 1 Βα. (): Νεκροὶ δέ, ὃ μὲν γυμνὸς 
Πήλις ὄνομα ἐπὶ τὸν νῶτόν ἐστιν ἐρριμμένος, ὑπὸ 
δὲ τὸν Πῆλιν Ἠϊονεύς τε κεῖται καὶ "άδμητος ἐνδε- 

δυχότες ἔτε τοὺς ϑώρακας" καὶ αὐτῶν Μέσχεως Ἠϊο- 
νέα ὑπὸ Νεοπτολέμου. τὸν δὲ ὑπὸ Φιλοχτήτου φησὶν 

᾿ ἀποϑανεῖν τὸν ᾿Αάδμητον ἐονονον .-.- ἀφίκετο μὲν δὴ 
ἐπὶ τὸν Κασσάνδρας ὃ Κόροιβος γάμον, ἀπέϑανε δέ, 

ὡς μὲν ὃ πλείων λόγος, ὑπὸ Νεοπτολέμου, “έσχεως 
δὲ ὑπὸ Ζιομήδους ἐποίησεν ........««οννος Πρίαμον 
δὲ οὐκ ἀποθανεῖν ἔφη “Δέσχεως ἐπὶ τῇ ἐσχάρᾳ τοῦ 
Ἑρκείου, ἀλλὰ ἀποσπασϑέντα ἀπὸ τοῦ βωμοῦ πάρεργον 
τῷ Νεοπτολέμῳ πρὸς ταῖς τῆς οἰκίας γενέσϑαι ϑύραιρ. 

ἐρένννον ““ξίονα ὃὲ παῖδα εἶναι Πριάμου “έσχεως καὶ 
ἀποϑανεῖν αὐτὸν ὑπὸ Εὐρυπύλου τοῦ Εὐαίμονός 
φησι. Τοῦ “Αγήνορος δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν 
“εοπτόλεμος αὐτόχειρ ἐστί καὶ οὕτω φαίνοιτο ἂν 
Ἔχεκλος μὲν φονευϑεὶς ὁ ᾿“γήνορος ὑπὸ ᾿Αχιλλέως, 
ἀγήνωρ δὲ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ Νεοπτολέμου. 

. .10. 

Αὐϊβίορῃ. 1, γβιβίσ. 165 34ᾳ.: Ὁ γῶν Μενέλαος τᾶς 
Ἐλένας τὰ μᾶλά πα ] γυμνᾶς παραυιδὼν ἐξέβαλ᾽, οἰῶ, 
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τὸ ξίφος. οὶ β68ο].: Ἢ ἱστορία παρὰ ᾿Ιβύκῳ ). τὰ ὃΣ 
αὐτὰ καὶ Μέσχης ὁ Πυρραῖος ἐν τῇ μικρᾷ Ἰλιάδι. 
καὶ Εὐριπίδης κτλ. ΟΥ̓ β680]. δὰ οβρ. 714. 

11. 

Ῥααβδα. Χ, 2ὅ, 8 (8): “έσχεως δὲ ἐς τὴν Αἴϑραν 
ἐποίησεν, ἡνίκα ἡλίσκετο Ἴλιον, ὑπεξελϑοῦσαν ἐς τὸ 
στρατόπεδον αὐτὴν ἀφικέσϑαι τὸ “Ἑλλήνων καὶ ὑπὸ 
τῶν παίδων γνωρισϑῆναι τῶν Θησέως, καὶ ὡς παρ᾽ 
᾿Δγαμέμνονος αἰτήσαι “ημοφῶν αὐτήν᾽ ὁ δὲ ἐκείνῳ 
μὲν ἐθέλειν χαρίξεσϑαι, ποιήσειν δὲ οὐ πρότερον ἔφη 
πρὶν Ἑλένην πεῖσαι' ἀποστείλαντι δὲ αὐτῷ κήρυκα 
ἔδωκεν “Ἑλένη τὴν χάριν. 

18. 

Αὐτὰρ ᾿Αχιλλῆος μεγαϑύμου φαίδιμος υἱὸς 
᾿Ἑχτορέην ἄλοχον κάταγεν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
παῖδα δ᾽ ἑλὼν ἐκ κόλπου ἐυπλοκάμοιο τιϑήνης 
ὀῖψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ πύργου" τὸν δὲ πεάόντα 
ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

Τχοίζ, δὰ Τιγοορθν. 1268: 4“έσχης δὲ ὁ τὴν μικρὰν 
Ἰλιάδα πεποιηκὼς ᾿ἀνδρομάχην καὶ “Αἰνείαν αἰχμαλώ- 
τους φησὶ δοϑῆναι τῷ ᾿Αχιλλέως υἱῷ “Νεοπτολέμῳ, καὶ 
ἀπαχϑῆναι σὺν αὐτῷ εἰς Φαρσαλίαν τὴν ᾿Αχιλλέως 
πατρίδα. φησὶ γὰρ οὑτωσί: «αὐτὰρ --- κραταιή“. 5) 

1) Εγαρτο. 16 (ρ. 136) βομποιᾶον. (8ὅ Βουρκ.) --- 3) πάν. 
θ028---681. 8) υϊ δρυὰ Τχζοίζ. δβραυπσαηαν νΘΥΒῸΒ Β6Χ, ΠΟῺ 1,ΘΒΟΠ86, 
β6α ἰτησοῖδο βαρὺ, αὖ ἀϊβοίχηυβ 6 βομ 0} 19 δὰ Εἰαγ. Αμαν, 14 8 
ΟοΡροῖο τϑροτίο; οὗ Εὔσ. Ῥῇοθῃ. δᾶ. 6166] Ρ. 281 οὐ βοβοὶ. Ευτ. 
οἃ. Ὀϊηά. ΤΥ Ρ. 126 βᾳ. Ρῖο καὶ «ἐν. αἰχμαλώτους 165. αἰχμά- 
λωτον. 
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Οἱ, Ραυβδῃ. Χ, 2ὅ, 9 (4): Γέγραπται μὲν ᾿ἀνδρομάχη, 
καὶ ὁ παῖς οἵ προέστηκεν ἑλόμενος τοῦ μαστοῦ" τούτῳ 
Μέσχεως ῥιφέντι ἀπὸ τοῦ πύργου συμβῆναι λέγει 
τὴν τελευτήν, οὐ μὴν ὑπὸ δόγματός γε ᾿Ελλήνων, 
ἀλλ᾽ ἰδίᾳ Νεοπτόλεμον αὐτόχειρα ἐθελῆσαι γενέσϑαι. 

19. 

Ῥαῦβδῃ. Χ, 26, 1 βᾳ. (1): “έσχεως δὲ καὶ ἔπη τὰ 
Κύπρια διδόασιν Εὐρυδίκην γυναῖχα “ἰνείᾳ. γεγραμ- 
μέναν ὃὲ ἐπὶ κλίνης ὑπὲρ ταύτας Ζηινόμη τὸ καὶ 
Μητιόχη, καὶ Πεῖσίς ἐστι καὶ Κλεοδίκη" τούτων ἐν 
Ἰλιάδι καλουμένῃ μικρᾷ μόνης ἐστὶ τὸ ὄνομα τῆς 
Δηινόμης. 

Ἐταρτηοιΐα ἀυδία. 

ΠΕ 
Φήμη δ᾽ ἐς ἀτρατὸν ἦλθε. 

Αϑβομῖποβ οοπτ Τηπδτοῃ. 8 128 (140 84.) ἀθ 
Υογῦ0 φήμη ἄϊββοτοιβ: καὶ οὕτως ἐναργές ἔστι καὶ οὐ 
πεπλασμένον ὃ λέγω, ὥσϑ᾽ εὑρήσετε καὶ τοὺς προγό- 
νους φήμης ὡς ϑεοῦ μεγίστης βωμὸν ἰἱδρυμένους, 
καὶ τὸν Ὅμηρον πολλάκις ἐν τῇ Ἰλιάδι λέγοντα 
πρὸ τοῦ τι τῶν μελλόντων γενέσξειι: φήμη δ᾽ εἰς 
στρατὸν ἦλθες. Αἃ Πίρᾶθμι ρᾶζναῖη μοὺ ἐγαβιαθαύαμι 
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τ οσθη θη 6586 βία πογαπὺ ΘΙ] ΟΚοΥ Ογοὶ. ορ. 1, νυ. 138 

ποί, 1δὅ8. Βοᾶο Ῥοθβ. στᾶθο. ἰθὺ. 1, ρ. 289, θά μπζ. ἢ 

1) ΡΙαῦ. τλοτϑ]. Ρ. 168 Ε. ἀκούομεν γὰρ ὅτι καὶ πρὸς 
τὰς ᾿μφιδάμαντος ταφὰς εἰς Χαλκέδα τῶν τότε σοφῶν οἵ δοκι- 
μώτατοι ποιηταὶ συνήλϑον. ἦν δὲ ὁ ᾿μφιδάμας ἀνὴρ πολεμι- 
κὸς (πολεμικὸς ΝΙοίζβομα, πολιτικὸς γ]50) καὶ πολλὰ πράγματα 
παρασχὼν Ἐρετριεῦσιν ἐν ταῖς περὸ “ηλάντου μάχαις ἔπεσεν. 
ἐπεὶ δὲ τὰ παρεσκευασμένα τοῖς ποιηταῖς ἔπη χαλεπὴν καὶ 
δύσκολον ἐποίει τὴν κρίσιν διὰ τὸ ἐφάμιλλον, ἢ τε δόξα τῶν 
ἀγωνιστῶν Ὁμήρου καὶ Ἡσίοδου πολλὴν ἀπορίαν μετὰ αἰδοῦς 
τοῖς κρίνουσι παρεῖχεν, ἐτράποντο πρὸς τοιαύτας ἐρωτήσεις καὶ 
προὔβαλ᾽ Ὅμηρος, ὡς φησι Λέσχης" (ὥς φησι “Μέσχης] (Οὐ 
ΒοΥσκῖο ΑΏ8]. ΑἸοχ. Γρ. 92 Δ]: αὌθτα Ὦδ60 γουῦα 8: ΘΟΙΒ86 ΘΘΏΒΘΟ, 
αὖ ᾿παϊοαγοῦ δαοίοσθιῃ Ὦ866 6Χ ρᾶγνυνϑβ ΠΙδὰθ ρϑ1880.Κ. Νιοίζβοδ. 
Μοῦσά μοι ἔννεπ᾽ ἐκεῖνα, τὰ μήτ᾽ ἐγένοντο πάροιϑεν, 
μήτ᾽ ἔσται μετόπισϑεν". ἀπεκρίνατο δὲ Ἡσίοδος ἐκ τοῦ πα- 
ρατυχόντος᾽ ἀλλ᾽ ὅταν ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵπποι] 
ἄρματα συντρέψωσιν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης᾽ καὶ διὰ τοῦτο 
λέγεται μάλιστα ϑαυμασϑεὶς τοῦ τρίποδος τυχεῖν. Οοπΐτα Οὐχί. 
Ηοταοϑυῖ οὐ Ηρϑὶοᾶ. ρ. 816 Οοοίι!. 8 Νιοίζβομῃο. Ὁ δ᾽ Ἡσίοδὸς 
ἀχϑεσϑεὶς ἐπὶ τῇ Ὁμήρου εὐημερίᾳ ἐπὶ τὴν τῶν ἀπόῤων ὥρμη- 
σεν ἐπερώτησιν καί φησι τούςδε τοὺς στίχους. ἸΜοῦσ᾽ ἃ γέ 
μοι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, | τῶν μὲν μηδὲν 
ἄειδε, σὺ δ᾽ ἄλλης μνῆσαι ἀοιδῆς. ὁ δ᾽ Ὅμηρος βουλόμενος 
ἀκολούϑως τὸ ἄπορον λῦσαι φησίν' οὐδέ ποτ᾽ ἀμφὶ Διὸς 
τύμβῳ ....... (αὶ Οοά. [μ80γ.}1 ἰδοῦσα. Οἷ. Νιθέζβοῃϑ.) 
ἄρματα συντρίψουσιν ἐρίζοντες περὶ νίκης. [ΘΒοΒδα ΒΟ ἃ 
νοΐοσθ ρορΐίϑ αἱγθυβῦσχη οϑβ βδίδβ οοῃβίαὺ. ΟΥὦὮ ἀοοῦ!, ὑγδϑϑ. 
Ῥ ΧΧΙΠ, ὙΟΙΟΚοΣ Ογο]. ορ. 1 Ρ. 269, α. Ηοσγδμη. Ορυβο. 

ο]. ΥἹ, ν. 146, Μαγοϊκβομ . Ρ. 8ὅ Βα. 
ΝΑΙ ομοη αὔὐϑὰ Τχοίζθα δὰ ΠΙΎΘΟΡΩΥ. 1232 οχ 1846 

Ῥϑγυϑ 886 δϑυβῖθβο Ῥτοβίοίυν, [Ὕστερον δέ, τῆς Τροίας πορϑου- 
μένης, ἐλευϑερωθεὶς ὑφ᾽ Ἑλλήνων αὐτὸς ὁ Αἰνείας, ἢ αἰχμά- 
λωτος ἀχϑεὶς ὑπὰ Νεοπτολέμου, ὥς φησιν ὃ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα 
πεποιηκώς, καὶ μετὰ τὴν ὑπ᾽ Ὀρέστου ἐν 4ελφοῖς τοῦ Νεοπτο- 
λέμου ἄναιρεσιν ἐλευδερωϑείς, οἰκεῖ πρῶτον τὰ περὶ Ῥαΐέκηλον 
καὶ ᾿ΔΑλμωνίαν,͵, πόλεϊξδ͵ Μακεδονίας κτλ πομ ΤΙ Βομδ6, βρὰ 
ΘΙ τοῖδ 6 Δ] γα ροσίδο ὑσὶ θαθηϑη 6886 ἀοοΘηΣ ἃ 5680]. ὅρη. 
δὰ Επγ. Απᾶγ, 14 ἃ Οονοίο χορουΐο. ΥὟ. βυρτδ ρ. 46 ποΐ. 8. 
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111 ῬΡΕΒΒΊΙ5. 

Ῥγοοὶ. ἢ Ἕπεται δὲ τούτοις Ἰλίου πέρσι δος Ἷ 

βιβλία β΄ ᾿“φρκτίνου Μιλησίου, περιέχοντα τάδε. ὡς 
τὰ περὶ τὸν ἵππον οἵ Τρῶες ὑπόπτως ἔχοντες περι- 

στάντες βουλεύονται, ὅ,τι χρὴ ποιεῖν" καὶ τοῖς μὲν 
δοχεῖ κατακρημνίσαι αὐτόν, τοῖς δὲ καταφλέγειν, οἵ 
δὲ ἱερὸν αὐτὸν ἔφασαν δεῖν τῇ ᾿4ϑηνᾷ ἀνατεϑῆναι" 
καὶ τέλος νικᾷ ἡ τούτων γνώμη. τραπέντες δὲ εἰς 
εὐφροσύνην εὐωχοῦνται ὡς ἀπηλλαγμένοι τοῦ πολέ- 
μου. ἐν αὐτῷ «δὲ τούτῳ) δύο δράκοντες ἐπιφανέντες 
τόν τε “αοκχόωντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν παίδων δια- 

φϑείρουσιν" ἐπὶ δὲ τῷ τέρατι δυσφορήσαντες οἷ περὶ 
τὸν 4ἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς τὴν Ἴδην καὶ Σίνων τοὺς 
πυρσοὺς ἀνίσχει τοῖς ᾿Δ4χαιοῖς, πρότερον εἰσεληλυϑὼς 
προσποέητος. οἱ δὲ ἐκ Τενέδου προσπλεύσαντες καὶ 
οἱ ἐκ τοῦ δουρείου ἵππου ἐπιπίπτουσι τοῖς πολεμίοις, 

καὶ πολλοὺς ἀνελόντες τὴν πόλιν κατὰ κράτος λαμ- 
βάνουσι. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν ἀποκτείνει Πρίαμον 

ἐπὶ τὸν τοῦ Διὸς τοῦ ἑρκείου βωμὸν καταφυγόντα. 
Μενέλαος δὲ ἀνευρὼν ᾿Ἑλένην") ἐπὶ τὰς ναῦς κατάγει, 
Δηίφοβον φονεύσας. Κασσάνδραν δὲ 4ἴας ὁ Ἰλέως δ) 
πρὸς βίαν ἀποσπῶν συνεφέλκεται τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
ξόανον᾽ ἐφ᾽ ᾧ παροξυνϑέντες οἱ Ἕλληνες καταλεῦσαι 

4 

1) Οοἄ. Ματο. 4δ4 ἴο]. 6Υ. Οὗ δὰ Αοιβιορίἄθσῃ (ϑαρστδ ῥ. 
ὃ ποῦ. 2) ΗθΥπθΘ τ. 871 β8αᾳ. Θδἰβί. ρ. 488 βᾳ. [688 8α. 1,108. 
ΜΊΟΒΔΘ] 15. Ρ. 119. θιμά. ρ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ κ8ᾳ. --- Ιπβοχϊρέϊο: ἐλέου 
περσίδορ βὶ ἀρκτίνου. --- 3) περσίδος οοἅ, 8) τ᾽ Βραἰϊο το]ϊοΐο 
ὁρᾶ.; τούτῳ 6] .Κ. δέυἀεοιχυπᾶ; τῷ τόπῳ Τ]ΘΥ ΒΟΟΣ ἈοδΡΒ11Ο]. 
Μοηδο, Πρ. ὅ88. 4) Ἑλένην Ηργηθ; ἕλενον Οοά. --- δ) ὁ λέως 
ἐοὰ, Ὀιλέως Ηδγηθ. ΟΥ̓ αὐο5 ἰαπᾶδὺ ΜΊομ86]18. 

Ἐρίὶςο. τε. Ἐτσδαυαθηίΐδ. 1. 4 
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βουλεύονται τὸν Αἴαντα, ὁ δὲ ἐπὶ τὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
βωμὸν καταφεύγει καὶ διασώξεται ἐκ τοῦ ἐπικειμένου 
κινδύνου. ἔπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν Πολυξένην 
σφαγιάξουσιν ἐπὶ τὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως τάφον. καὶ Ὀδυσ- 
σέως ᾿“στυάνακτα ἀνελόντος Νεοπτόλεμος ᾿ἀνδρομά- 
χην γέρας λαμβάνει. καὶ τὰ λοιπὰ λάφυρα διανέμον-- 
ται" Ζημοφῶν δὲ καὶ ᾿φἀκάμας Αἴϑραν εὑρόντες ἄγουσι 
μεϑ᾽’ ἑαυτῶν. ἔπειτα ἀποπλέουσιν οἱ “Ἕλληνες, καὶ 
φϑορὰν αὐτοῖς ἡ ̓4ϑηνᾶ κατὰ τὸ πέλαγος μηχανᾶται ἢ. 

Τηβουρθο ρ. 84 Ἰαυᾶαίαά. [Νεοπτόλεμος ἀ]π|ο- 
κἸτείν[ε].Ὁ) Πρίαμον καὶ ᾿Δγήνορα, Πολυποίτης ᾿Ἐχεῖον, 
Θρασ[ζυ]μήδης Νι[κ]αένετον ), Φιλοκτήτης ““Ποπ[ε]έίϑην, 
Ζιο.... 

1. 

Ῥιοηγ8. Ηδϑ]οατη. Απἰαᾳ. Βογα. 1, 69: ᾿φρκτῖνος δέ 
φησιν ὑπὸ Διὸς δοϑῆναι ΖΙαρδάνῳ παλλάδιον ἕν καὶ 
εἶναι τοῦτο ἐν Ἰλίῳ ἕως ἡ πόλις ἡλέσκετο, κεκρυμμέ- 
νον ἐν ἀβάτῳ, εἰκόνα δὲ ἐκείνου κατεσκευασμένην 
μηδὲ ἕν τοῦ ἀρχετύπου διάφορον ἀπάτης τῶν ἐπιβου- 
λευόντων ἕνεκα ἐν φανερῷ τεϑῆναι καὶ αὐτὴν ᾿Αἀχαιοὺς 
ἐπιβουλεύσαντας λαβεῖν. 

1) βούλονται ἤογηθ. 93) τοῦ ἐπικειμένου κινδύνου. ἔπειτα 
ἀποπλέουσιν --- μηχανᾶται. (π6. [0]. 47.) καὶ Ὀδυσσέως --- 
μεϑ᾽ ἑαυτῶν. ἔπειτα ἐμπρήσαντες --- τάφον οοᾶ, Ογάϊπθοπι 
ῬΥϊθύϊηαμα τϑϑυλναϊῦ Τὴ Τιὐδύ, Οθπΐσα!] Ὁ}. 1874 Ρ. 668. -- Μ)- 
Ομ86118 ροβὺ 10]1. 6 Οοᾶ. Μαγο. ζοϊσατη Θσχο 1886 σϑύαβ υϑ 8 
καὶ Ὀδυσσέως --- τάφον ετἷἁ ϑίοοίομουι ΠῚ ρογβίάθιη βρϑοΐδθ 
Ῥυΐαῦ; αἀὔὐϑτὰ ΟΡΙΠἸΟμθ τῸ 6 }}}0 ΤΘῺΤΒ 1. 1. 8) Βοριυοχαπὶ 
Κ. Ο. Μἅ]1ενυ. Τγοῦδου Ὁ. βτωσυμ. Ρ. ΟυΧΧΥ. 4) ϑρασιμηδης 
γνιδιαινετον (Ὁ) ἸΩΒΟΥΟΪΟ. 
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2. 

ΞΟΒΟΙ. Ἄ8π. οὐ αὶ. δὰ Εὰσ. πᾶν. 10 ἀθ Αβίγαπϑοίθ: 

Στησίχορον μέντοι ἱστορεῖν (φασιν) ὅτι τεϑνήκοι καὶ 
τὸν τὴν πέρσιδα συντεταχότα....ἢ ποιητὴν ὅτι καὶ 
ἀπὸ τοῦ τείχους ῥιφείη. 

ὃ. 

Θησείδῃσι δὲ δῶρα πόρε κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ἠδὲ Μενεσϑῆι μεγαλήτορι ποιμένι λαῶν. 

β56}01. αΐ. οὐ Νϑᾶρ. δὰ Ἐυγ. Ἰγοδᾶ, 81: Ἔνιοι ταῦτά 
φασε πρὺς χάριν εἰρῆσϑαι᾽ μηδὲν γὰρ εἰληφέναι 
τοὺς περὶ ᾿ἀκάώμαντα καὶ ΖΙημοφῶντα ἐκ τῶν λαφύρων, 
ἀλλὰ μόνην τὴν Αἴϑραν, δι’ ἣν καὶ ἀφίκοντο εἰς 
Ἴλιον Μενεσϑέως ἡγουμένου. Μυσίμαχος δὲ τὸν τὴν 
πέρσιδα ἢ πεποιηκότα φησὶ γράφειν οὕτως ..Θησεί- 
δαις --- λαῶν“. 

4. 

Ἐξ ὀλίγου διαβὰς προφόρῳ ποδί, ὄφρ᾽ οἱ γυῖα 
τεινόμενα ῥώοιτο καὶ εὐσϑενὲς εἶδος ἔχῃσι. 

Ῥιἰοτιοϑᾶ. ρ. 478 Ῥαίβονι. [τϑηηχα. 1,δὐ. 1, Ρ. 417 Καὶ]. 68.8- 

ἴογὰ βογιρύύ. Ἰαύϊδὶ σοὶ χαϑύσιοδθ Ὁ. 428 βαᾳ.] ΑἸ} ἃ Μαγχίο 

οὐΐατα Ιϑρυμι εἰτοππῦχα ἀποοπῖ ἰχαάαπύ, ᾿ααἱ οὰχὰ ΟΥΘΌτϊ- 

[6 ῬΌρτιΔΒ ἰηϊγτοὺ δὲ ἐθίαπη οατῃ οἸἰδηῖογο ἰογαποσού, ἀπὸ 

1) δόῦμδθ Βίρηθ, ροΒ. Πιηάου. 2) βομοὶ. Νοαρ. θἃ. Οονοῦ 
ρνοϑὺ Εἶπσ. Ῥμοθη. ϑᾶ. 661] νυ. 802 μᾷ 8) 510 Οονοῦ; μὴ οοἀά. 

πορ Ετάρστη. ΠῚ. 1. Θησείδαις δ᾽ 
Κορομγ Οουὶ. ορ. ἴ, ν. 11. 

4) πέρσιδα Οοδθοῦ, περσηΐδα οοἀά. 
Ε ΟΥ̓. 1. ὄφρ ο] ΤΠοοὰβ οοχγαρέαθ. τόφρ᾽ ἔπι νοὶ 

ὄφρα τε ΝΆΘΚΟ. ὄφρ᾽ ὅγε ϑομποίᾷον. ΡὨ1]0]. ΤΥ͂, ». 746. -- 
ῷ. τεινομένῳ [μὈτδ6 ἂρ. διαπίοη. δὰ Τογθηίίδη. Μ. Ρ. 67. -- 
εἶδος] ἴχνος ΒΌΒΩΚ.᾿ 

ε δώρα οοἀᾶ.; οχμοηᾶ. 

Α Ἐ 
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τοῦ ἱέναι καὶ βοᾶν Ἰαταῦυβ Δρρο)]αίαγ: 1ἀοῖτοΟ ΟΣ ὈΓΣΘΥῚ 

οὲ Ἰοῆρὰ ρϑᾶθιιη ππὸ 6886 Θοτηροβίζαμα, αποᾶ μὶ ααὶ ἴδοα- 

Ἰομ ῦ ΣΧ ὈΣΘΥΪ δοοοϑδὰ 1π οχύθῃϑυσω ρᾶβϑαπι Ὀχοΐθυ ΌΥ, 

αὖ Ῥχοχηρίϊοσθ πἶϑα (6118 ἰοΐατη οομβυτηθαί, Αὐοίοσ σὰ 8 

σἱτδίϊουβ.) Αγοϊίπαβ αγϑθοὰβ μἷβ νουβίραβ ρου λροίασ. 

Ο Ἴαμβος ..ἐξ ὀλίγου --- ἔχῃσι."“ 

ΝΟΡΤΙ. 

Ῥχοοὶ. 5) Συνάπτει) δὲ τούτοις τὰ τῶν Νόστων 
βιβλία ε΄ ᾿4γέουδ) Τροιξηνίέου, περιέχοντα τάδε. 

φυδα ὅ3.80}}. ὕἴϑη. οἱ γαῖ. δὰ Ἐυγ. Ηβθο. 41 [τύμβῳ φίλον 
πρόσφαγμα παιτϑυύ, Ὑπὸ Νεοπτολέμου φασὶν αὐτὴν (80. τὴν 
Πολυξένην) σφαγιασϑῆναι Εὐριπίδης καὶ Ἴβυκος. ὁ δὲ τὰ 
Κυπριακὰ ποιήσας φησὶν ὑπὸ Ὀδυσσέως καὶ Διομήδους ἐν 
τῇ τῆς πόλεως ἁλώσει τραυματισϑεῖσαν ἀπολέσθαι, ταφῆναι 
δὲ ὑπὸ Νεοπτολέμου, ὡς Γλαῦκος γράφει. π66 8ᾷ ΟΥρτίδι πθ6 
αι 1111 Ῥουβιάθυ σου! Ῥοββαηῦ. 

1) Τμοσοῦδίουσ ἸΣΌΥΘ ]ΟΠ18. 2) ᾿μοοῦσὰ 1ηὐογργοίαίαβ δὶ 
Ὑ 6ΙΟκοσ, οαΐὰβ γοσρῶ [Ογ0]. 6». ΠΙ, Ρ. 529] δρρουχτωῦβ. 9 6. 
ΤΖαραΒ πϑηπίο ὑπ ὈΘΒοδυ Ὁ ποῦ αἀοὺ 4116 Ὠιομίου, ψὶθ ΝΆΚΟ 
τοὶ ϑοδ) σον [Διεϊτηδᾶγν. 1ῃ ΕΒΘΡ. Ρ. 69] νοχβϑίδαῃα (ΒΒ μϑὶπ. Μαβ. 
1884 ΤΙ, 267 54ᾳ.): 06. Φασιαθαβ [ ἀοεὺ ταὶ δομβομάθτῃ ΕἾΒΒ6, 
γοη ΕἸθίπουα 8018: ἸΤΏΤΩΘΤ 80 Ἰδηρ᾽ τη [Βὐδιϊρ ἀ16 ΟἸ1θά 6 βίο οἢ 
τοῦθ πᾶ Κταῖδνο]}] πῖγχα (Ὁ] 610) ἀϊ6 ἀϑϑἐδ! πηρ:- βΒοπάθγῃ 6 ὺ 
ατδιασλδεκοσ ψγ ]}] 6 βασθη, ἤ8 0} ἀογ νο ἄθμι ΠΟΥ σ6Β0}1)- 
ἀοχίθη Βουορυηβ Β6Υ ΟΑΟΥ Φδιηῦ οτΐυπμαθη σογᾶθῃ ΟΟΘΥ Π8ΟΒ 
εἰπολ Ἠοϊάθῃ ἀθθ Αὐἰκίοβ, νὶθ ἴῃ ΟἷΠΟΣ δηᾶάθσῃ β85386. ΠΒΟΝ 
οἴμοι Αρυ βοβθη, υηᾶ ΟΣ νϑυθιμαθῦ ὩΣ ὉΠ ΘΒοΒιοκὺ ταῦ ἄθη 
γοΥβθη 80] δύ 815 ϑυθ]θοῦ ὃ ἴαμβος, τψϑηρ α1θ8 ϑα ᾽οοῦ πϊομὺ 
οἰῆθῃ ΑὈΒΟΒΣΘΙΌΘΥ σὺν 1,ϑΔϑὺ 810. 8) Οοα. Μϑδγο. 464 20]. 47. 
ν. δὰ ᾿Αοίβμιορίάθσα (ϑαργα . 82 ποὺ. 3.) Ηθγῃθ Ρ. 40 8α. -Ξ 
αἰαἰϑή. Ηδρῃ. ρ. 486ὅ 5ᾳ. [ὅ8δ βα. 1.1Ρ8.] Ξα ΜΊΟΒΒ6118 Ρ. 112 - - 
Ὀἱμπᾷ, Ρ. ΧΧΧΙΧ κα. -- [πβουϊρο: νόστων ἕ αγιου. --- 4) συν- 
ἅπτεται ὙΥΘΊΟἸκου. ὅ) Ξἴο οοᾶ. (Μύγιου Ἰορὶς Β᾽ΘΌΘΏΪΚΘΘα.) 
᾿Αγίου ΤΈΣΘΥΒΟΒ, . 



ΝΟΙ͂ΤΙ. δ8 

᾿ϑηνᾶ ᾿Ζγαμέμνονα καὶ Μενέλαον εἴς ἔριν καθίστησι 

περὶ τοῦ ἔκπλου. ᾿Δἀγαμέμνων μὲν οὖν τὸν τῆς ᾿48η- 
νᾶς ἐξιλασόμενος χόλον ἐπιμένει, “ΖΠ΄ομήδης δὲ καὶ 
Νέστωρ ἀναχϑέντες εἰς τὴν οἰκείαν ἢ) διασώξονται᾽" 
μεϑ᾽ οὖς ἐκπλεύσας ὁ Μενέλαος μετὰ πέντε νεῶν εἰς 

Αἴγυπτον παραγίνεται, τῶν λοιπῶν διαφϑαρεισῶν 
νεῶν ἐν τῷ πελάγει. οἱ δὲ περὶ Κάλχαντα καὶ “Ἴεον- 
τέα καὶ Πολυποίτην πεζῇ πορευϑέντες͵ εἰς Κολοφῶνα 
Τειρεσίαν) ἐνταῦϑα τελευτήσαντα ϑάπτουσι. τῶν ὅ) 
δὲ περὶ τὸν ᾿Ζγαμέμνονα ἀποπλεόντων ᾿Δχιλλέως εἴδω- 
λον ἐπιφανὲν πειρᾶται διακωλύειν προλέγον τὰ συμβη- 
σόμενα. εἶϑ᾽ ὃ περὶ τὰς Καφηρίδας πέτρας δηλοῦται 
χειμὼν καὶ ἡ Αἴαντος φϑορὰ τοῦ Λοκροῦ. Νεοπτό- 
λεμος δὲ Θέτιδος ὑποϑεμένης πεξῇ ποιεῖται τὴν πο- 
ρείαν᾽ καὶ παραγενόμενος εἰς Θράκην Ὀδυσσέα κατα- 
λαμβάνει ἐν τῇ Μαρωνείᾳ, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνύει τῆς 
ὁδοῦ, καὶ τελευτήσαντα Φοίνικα ϑάπτει" αὐτὸς δὲ εἰς 
Μολοσσοὺς ἀφικόμενος ἀναγνωρίξεται Πηλεῖ. ἔπειτα) 
᾿ἡγαμέμνονος ὑπὸ Αἰγέσϑου καὶ Κλυταιμνήστρας ἀναι- 
ρεϑέντος ὑπ’ Ὀρέστου) καὶ Πυλάδου τιμωρία, καὶ 
Μενελάου εἰς τὴν οἰκείαν ὃ ἀνακομιδή. 

1, 

ΑΡο]]οάοτν. 11, 1. ὅ, 14 ἃθ Νδαυρ]ὶο: ἔγημεν, ὡς μὲν 
οἵ τραγικοὶ λέγουσι, Κλυμένην τὴν Κατρέως, ὡς δὲ 

1) οἰκέαν οοἂ.; οοτγ. ΒΟΚΈ. 2) Τειρεσίαν) Κάλχαντα [0]]. 
Ττοίζ. δὰ Τγοορῆν. 4271] Μοίμοκο Απ]. ΑἸοχ. ἡ. 79. Ν͵ΖΒΘΣ 
δὰ Οα. γο]. ΠΙ Ρ. 149 βα. --- 8) τὸν οοἅ, 4) Πηλεῖ... .. 
(4[8Δ0.) τα οοἀ. ἔπειτα τὰ ἤργηβ. δ) καὶ τούτων ὑπ᾽ Ὀρ. Ηργη6. 
6) οἰκέαν οοἄ.; οοΥγ. ΒΟΚΈΚΘΥ. 
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ὁ τρὺς νόαστους γράψας, Φιλύραν, ὡς δὲ Κέρκαῳ, 
Ἡσιόνην, καὶ ἐγέννησε Παλαμήδην Οἴχκα Ναυσιμέ- 
δοντα. 

2. 

β πο]. [Ὁοἀὰ. ΗΜΟἘ]71) δὰ Ηομι. Οἀ. δ, 12: αὕτη 
(86. δούλη), ὡς μὲν ᾿4λεξίων, Τειρίς, ὡς δὲ ἔνιοι, 
Τηρίς, θυγάτηρ Ζευξίππης" ὡς δὲ ὁ τῶν Νόστων 
ποιητής, Γέτις. τινὲς δὲ τὸ δούλης κύριόν φασι διὰ 
τὸ μηδέποτε οὕτω λέγειν τὸν ποιητὴν τὴν ϑεράπαι- 
ναν. Ἷ 

8. 

Ῥαιβδῃ. Χ, 28, 1 (4): Ἢ δὲ Ὁμήρου ποίησις ἡ ἐς 
Ὀδυσσέα καὶ ἣ Μινυάς τε καλουμένη καὶ οἱ Νύόστοι, 

μνήμη γὰρ ἐν ταύταις καὶ “Διδου καὶ τῶν ἐκεῖ δει- 
μάτων ἐστίν, ἴσασιν οὐδένα Εὐρύνομον δαίμονα. 

4, 

Ῥαυβδη, Χ, 29, 6 (8): Ἔστι δὲ πεποιημένα ἐν 
Νόστοις Μινύου μὲν τὴν Κλυμένην ϑυγατέρα εἶναι, 
γήμασθαι δὲ αὐτὴν Κεφάλῳ τῷ 4Ἔηίονος καὶ γενέσθαι 
σφίσιν Ἴρφικλον παῖδα. 

ὅ. 

Ῥαυβδα. Χ, 80, ὅ (8) 0 Μδοσαὰ: Περὶ δὲ αὐτῆς 
πεποιημένα ἐστὶν ἐν Νόστοις ἀπελθεῖν μὲν παρϑένον 

1 Η «- Ημῖ., Μ - Ματο,, 9 -- ΑἸΟΡΥ., Β -α ΕἸον. 
2) ̓ ιορθραξον ὡς δὲ ὁ τῶν Νόστων ποιητής, τὸ δούλης κύριον 
ὄνημα᾽ φασὶ δὲ μηδέποτε λέγειν τ. π. δούλην θεράπαιναν. -- 
Γέτις ΗΝ. γὲ τις Β. ,,οὐ εἰπε ον βου ἀυρο οὔδπι ῷ. Εἰδὺ 
ϑυύΐθτα 00 ἀποαῦθ ὨΟΙΆΘη ἱῃοθτέασα, οἰδὶ Γέτις (βτλ 5816 84]- 
ΤἸΆΒ8. οογχοχιῦ Ῥχὸ Γέτηρ) ἐκαλεῖτο ἢ γυνὴ τοῦ Φιλίππου τοῦ 
Ἀμύντου, αἱ τοῖοτὸ βέθοριι. ΒΥΖ. 8. ν. Γετέα". χη, 



ΝΟΙ͂ΤΙ. δὅ 

, ὅτι ἐξ ἀνθρώπων, ϑυγατέρα δὲ αὐτὴν εἶναι Προίτου 
τοῦ Θερσάνδρου, τὸν δὲ εἶναι Σισύφου. 

θ. 

Αὐτίώκα δ᾽ Αἴσονα θῆκε φίλον κόρον ἡβώοντα, 
γῆρας ἀποξύσασ᾽ εἰδυίῃσι πραπίδεσσι, 
φάρμακα πόλλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐνὶ χρυσείοισι λέβησιν. 

Αγρυτα. δὰ Επγ. Μοᾶ. (6011. 0]. ΤΥ, Ρ. 1 βᾳ. Ὀ]πά.): 
Φερεχύδης δὲ καὶ Σιμωνίδης φασὶν ὡς ἡ Μήδεια 
ἀνεψήσασα τὸν Ἰάσονα νέον ποιήσειε. περὶ δὲ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ 4ἴσονος ὁ τοὺς Νόστους ποιήσας φησὶν 
οὕτως αὐτίκα --- λέβησι. Ἐδάθπι ἔογο Βαδοὺ β68ο]. 
δ Ατἱβίορῃ. Εα. 1821. 

Ετδριλθηΐθ αὐ ]18. 

[1.} 
Ῥαιβϑῃ. 1, 2, 1: Ταύτην τὴν ᾿ΔΑντιόπην Πίνδαρος 

μέν φησιν ὑπὸ Πειρίϑου καὶ Θησέως ἁρπασϑῆναι, 
Τροιξηνίῳ ὃὲ Ἣγ ίᾳαὉ τοιάδε ἐς αὐτὴν πεποίηται Ἣρα- 
κλέα Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι 
ἑλεῖν μὴ δύνασϑαι, Θησέως δὲ ἐρασϑεῖσαν ᾿Αντιόπην, 
στρατεῦσαι γὰρ ἅμα Ἣ ρακλεῖ καὶ Θησέα, παραδοῦναι 
τὸ χωρίον. τάδε μὲν Ἡγίας πεποίηκεν. 

Ετάριη. ΥἹ. 1. φίλον οοττυρίαπι; πάλιν γ6] νέον (οχ 1]. 1, 
446), γοὶ καλόν ΚΟΘΟΒΙΥ οοηὶ. ΘΡ. ΓΡ. 9. --- 2. ἀποξύσασα «Ειδυέῃσι 
ΕἸΠΕ] Θγ. --- 8, ἐνὶ Βοδποίάου. ῬΒΠοΙ. ΙΥ͂, ν. 141 (ἔψουσα ἑνὶ 
χρυσέοισι 1.) ἘΟΘΟΔ]Υ 1. 1.; ἐπὶ τὰ 

1) Νοχηθῃ Ἡγίας ἃὉ ᾿4γίας ποη͵ ἵγοσματα 6880 νυξαὺ Μάϊ26]1 
ἂθ οριηθῃὰ. ΤΆΘΟΣ. Ρ. 181. 
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[8.] 
Φῶρα γὰρ ἀνθρώπων νόον ἥπαφεν ἠδὲ καὶ ἔργα. 

ΟἸοχα, Α]οχ. ϑέγοχα. ΥἹ; ρ. 2364 (622 Ὁ) Άγ15. 7148 Ῥοίί. 
᾿Αντιμάχου τε τοῦ Τηίου εἰπόντος" ἐκ γὰρ δώρων 
πολλὰ κάκ᾽ ἀνϑρώποισι πέλονται, Αὐγίας ἢ ἐποίησε" 
οδῶρα --- ἔργα“. 

[9.] 
Ἐπδίαίῃ. δὰ Οἅ. ρ. 1790, ὅ8 Βομι. ὅ97 Βδ8. Ὁ ὃΣ 

τοὺς νόστους ποιήσας Κολοφώνιος Τηλέμαχον μέν 
φησι τὴν Κίρκην ὕστερον γῆμαι, Τηλέγονον δὲ τὸν 
ἐκ Κίρκης ἀντιγῆμαι Πηνελόπην.) 

[10.] 

Αἴμοα. ὙΠ, ρ. 281, Β, Ο: φιλήδονον δ᾽ οἵ ποιη- 
ταὶ καὶ τὸν ἀρχαῖόν φασι γενέσϑαι Τάνταλον. ὃ γοῦν 
τὴν τῶν ᾿Δτρειδῶν ποιήσας κάϑοδον ἀφικόμενον 
αὐτὸν λέγει πρὸς τοὺς ϑεοὺς καὶ συνδιατρίβοντα ἐξου- 
σίας τυχεῖν παρὰ τοῦ Ζιὸς αἰτήσασϑαι ὅτου ἐπιϑυμεῖ. 
τὸν δὲ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἀπλήστως διακείμενον 

ὑπὲρ αὐτῶν τε τούτων μνείαν ποιήσασϑαι καὶ τοῦ 
ξῆν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ϑεοῖς. ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτή- 
σαντα τὸν Ζ4ία τὴν μὲν εὐχὴν ἀποτελέσαι διὰ τὴν 
ὑπόσχεσιν, ὅπως δὲ μηδὲν ἀπολαύῃ τῶν παρακειμέ- 
νῶν ἀλλὰ διατελῇ ταραττόμενος, ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
ἐξήρτησεν αὐτῷ πέτρον, δι᾿ ὃν οὐ δύναται τῶν παρα- 
κειμένων τυχεῖν οὐδενός.) 

1) Ἀγίας Τμίογθομ. Αοὐ, Μοῃδο. 1], δ᾿ δὅ8ῦ. οἱ ΟῚ Ὁ 
ΕἼΒ (οχαΐο. 1, ν. 416 βα. 2) Ὕ 6101. ὕγοὶ. ορ. 1, Ρ. 386 πᾳ. 
8) 6ἱοὶς. 1. 1. Ῥ. 319. 



ΤΕΠΕΟΘΟΝΙΑ. δ᾽ 

ΤΕΙΕΘΟΝΙΑ. 

Ῥχοοὶ]. ἢ Μετὰ ταῦτά ἐστιν Ὁμήρου Ὀδύσσεια" 
ἔπειτα Τ᾽ηλεγονίας Ἷ βιβλία δύο“ Εὐγάμμωνος 
Κυρηναέου, περιέχοντα τάδε. οἷ μνήστορες ἢ) ὑπὸ τῶν 
προσηκόντων ϑάπτονται" καὶ Ὀδυσσεὺς ϑύσας Νύμφαις 
εἰς Ἦλιν ἀποπλεῖ ἐπισκεψόμενος τὰ βουκόλια, καὶ 
ξενίξεται παρὰ Πολυξένῳ δῶρόν τε λαμβάνει κρατῆρα, 
καὶ ἐπὶ τούτῳ) τὰ περὶ Τροφώνιον καὶ ᾿Δγαμήδην 
καὶ Αὐγέαν. ἔπειτα εἰς ᾿Ιϑάκην καταπλεύσας; τὰς ὑπὸ 
Τειρεσίου ῥηϑείσας τελεῖ ϑυσίας. καὶ μετὰ ταῦτα εἰς 
Θεσπρωτοὺς ἀφικνεῖται καὶ γαμεῖ Καλλιδίκην βασιλίδα 

τῶν Θεσπρωτῶν. ἔπειτα πόλεμος συνίσταται τοῖς 

Θεσπρωτοῖς πρὸς Βρύγους,5) Ὀδυσσέως ἡγουμένου" 
ἐνταῦϑα᾽ "Ἄρης τοὺς περὶ τὸν Ὀδυσσέα τρέπεται.) 
καὶ αὐτῷ εἰς μάχην ᾿Αϑηνᾶ καϑίσταται' τούτους μὲν 
᾿Δπόλλων διαλύει. μετὰ δὲ τὴν Καλλιδίκης τελευτὴν 
τὴν μὲν βασιλείαν διαδέχεται Πολυποίτης Ὀδυσσέως 
υἱός, αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Ιϑάκην ἀφικνεῖται' κἀν τούτῳ Τη- 
λέγονος 35) ἐπὶ ξήτησιν τοῦ πατρὸς πλέων, ἀποβὰς εἰς 
τὴν ᾿Ιθάκην τέμνει τὴν νῆσον᾽ ἐκβοηϑήσας δ᾽ Ὀδυσ- 

1) Οοἄ. Ματο. 464 90]. 45. Οὗ δὰ Αοίμϊορίάοτι (βαρτα ῥ. 
82 ποῦ. 3) Ηδργυηθ Ρῥ. 42 8ᾷᾳᾷ. Ο΄αἰβῇ. ρ. 481---489 [ὅ86---ὅ88 οα. 
1208, Μίομδθβ Ρ. 121. μά. ΒΌΒΟΙ]. Π. 1 ρῥ. ΧΙ, βα. -- 
Ἰπροχρέϊο: τηλεγονέας β εὐγάμμωνος: ὅ[ὅ ) Εἰαδίαίῃ, δᾷ Π. γ. 
186, 22 Βοτῃ. (697 Βα8.): προπαροξύνονται δὲ καὶ ἄμφω αἵ 
τοιαῦται λέξεις (86. ΖΔολώνεια, Πατρόκλεια), ὥσπερ καὶ Τηλε- 
γύνεια κατὰ τὴν παλαιὰν ὀρϑογραφίαν ἡ κατὰ Τηλέγονον 
πραγματεία. Οἵ, Οτδηαον. Απ. Οχου. 1, Ρ. 399, 28. -- 8) Εὐ- 
γάμμονος Ὕ 61 Οκογ. 4) μνηστῆρες ΤἈϊοτΒοῦ. 6) τούτου ὙΥΘΊΟΙΚοΥ. 
Οἵ, ὕγο]. ὁρ. 11, Ρ. 8041. 6) βρυγοὺς Οοά. 7) Α-πεται ἴπ6. 
ἴ0). 4Δνσ7,͵, 8) τηλεγόμενος Οοά. 
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σεὺς ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἀναιρεῖται κατ᾿ ἄγνοιαν. Τηλέ- 
γονος δ᾽ ἐπιγνοὺς τὴν ἁμαρτίαν τό τε τοῦ πατρὸς 
σῶμα καὶ τὸν Τηλέμαχον καὶ τὴν Πηνελόπην πρὸς 
τὴ» μητέρα μεϑίστησιν) ἡ δὲ αὐτοὺς ἀϑανάτους 
ποιεῖ. καὶ συνοικεῖ ἢ τῇ μὲν Πηνελάπῃ Τηλέγονος, 
Κίρκῃ") δὲ Τηλέμαχος. ; 

ΜΌΝΗΙ βογιρίοσοβ ατδθοὶ, ὑθϑίθ ΟἼθχα. ΑἸοχ, ϑίσοπμι. ὟἹ. 

Ρ. 2606 (628 Β) 5γ10. 7561 Ῥοΐ(. Δογατα οροσγῶ θσβου ρβοσιπέ, 

αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑτέρων ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια ἐξή- 
ψνεγχαν, καϑάπερ Εὐγάμων) ὁ Κυρηναῖος ἐκ Μου- 
δαίου τὸ περὶ Θεσπῤωτῶν βιβλίον ὁλόκληρον κτλ. 
ΟἸοιθπΐομι Ἰδυαἀαύ ἘπιβοΡ. Ῥτᾶθρ. Ενδηρ. Χ, 2 ρν. 462 Ὁ. 

Ἐπιβίαί. δᾷ Οᾶ. Ρ. 1796, 47 Βοπι. 597 Β8β. Ὁ δὲ 
τὴν Τηλεγόνειαν γράψας Κυρηναῖος ἐκ μὲν Καλυψοῦς 
Τηλέγονον υἱὸν Ὀδυσσεῖ ἀναγράφει ἢ Τηλέδαμον, ἐκ 
δὲ Πηνελόπης Τηλέμαχον καὶ ᾿Δρκεσίλαον. Ἑδᾶθπι 
μεροὶ Ἐπιδοοῖα ». 77, 11---14, 

Ἐταρταθηΐδ, ἀποΟΥπι 50468 ἀσβηγὶ παῖ. 

1. 
5080]. ΑἸῦγ. οὐ δι]. οἷο. δὰ οι. Οἁ, β, 120 

Τυρὼ] Σαλμωνέως ϑυγάτηρ. ἔσχε δὲ παῖδας ἐκ Πο- 
δσειδῶνος Νηλέα καὶ Πελίαν. ᾿Δλκμήνη Ἠλεκτρύωνος 
ϑυγάτηρ. Μυκήνη Ἰνάχου ϑυγάτηρ καὶ Μελίας τῆς 

1) καϑέστησιν ἨΘΥγΠη6 Θ]οῖοσ. 2) συνοικδιοὺ Ηθγῃο. -- 
8) 51. ΤὨΐοσθοι Αοῦ. Ῥ81101. Μοπδο. 11 ρ. ὅ86 ΒΟΚΙοΣς ΤΖοίζ. 
Απΐθμοσα. Ρ. ΣΠΙ; τὴν μὲν πηνελόπην τηλέγονος κίρκην οοὰ. 
4) Εὐγράμμων ἘΒΘΌ. 
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Ὠκεανοῦ, ἧς καὶ ᾿Αρέστορος) ἄργος, ὡς ἐν τῷ 
Κύκλῳ φέρεται. Οἵ, Μϑ11οτ. ἀθ 6γ0]. Ρ. 188. 

[2.} 
ΕΒίγαι. Μ. (Ὁ. '600, 8) οἱ Θυᾶ. (ρ. 40ὅ, 1) ν. νεχά- 

δὲς. Παρὰ μὲν τοῖς κυκλικοῖς αἴ ψυχαὶ νεκάδες λέ- 

γονται. --- ἦ τέ κε δηρὸν ἰ αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν 
αἰνῇσιν  νεκάδεσαιν. ᾿Ιλιῴάδος ε΄.5) --- Ογοῖϊο νἱπάϊοαὐ 
θαθαίζ. ΞὍΡΡΙ. Ρ. 19. 

1, ΟΑΒΜΙΝΑ ΒΕΒΟΙΟΘΑ 

Ηοζαοτο γαϊρο δἀβογὶρίδ. 

Ι, ΑΜΡΒΙ͂ΑΒΑΙ ΕΧΕΈΓΠΑΒΙΒ. 

Βυϊὰ, γν. Ὅμηρος (11, 1 ν». 1096, 12 5αᾳ. ΒογηΒ.): 
Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα 
ἘΝ ᾿Αμφιαράον ἐξέλασις. Ῥεβουᾶο- Ἡοτοᾶοί. Υιία 
Βοπιογ. 8 9: χρόνου δὲ προϊόντος ἐν τῇ Σμύρνῃ ἄπο- 

ρος ἐὼν τοῦ βίου διενοήθη ἀπικέσθαι ἐς Κύμην, πο- 

ρευόμενος δὲ διὰ τοῦ Ἕρμου πεδίου ἀπικνέεται ἐς 
Νέον τεῖχος .......«- ἐνταῦϑα λέγεται αὐτὸν ἐπι- 
στάντα ἐπὶ σκυτεῖόν τι εἰπεῖν πρῶτα τὰ ἔπεα τάδε 
ἐννννον τῷ δὲ σκυτεῖ. ὄνομα ἦν Τύχιος. ἀκούσαντι 
δὲ τῶν ἐπέων ἔδοξεν αὐτῷ δέξασϑαι τὸν ἄνϑρωπον" 
ἠλέησε γὰρ αἰτέοντα τυφλὸν καὶ ἐκέλευσεν εἰσιέναι τ᾽ 
αὐτὸν εἰς τὸ ἐργαστήριον καὶ μετέξειν ἔφη τῶν παρ- 
ἐόντων. ὁ δ᾽ εἰσῆλθεν. κατήμενος δ᾽ ἐν τῷ σκυ- 
τείῳ παρεόντων καὶ ἄλλων τήν τε ποίησιν αὐτοῖς 
πὕὕ-ΠσΠῦ 0 ....----.....-ς. 

1) 8510 Βαϊξπι. ῥχὸ ἀριστερός. Ὦ) αἰνῆσε Ἐΐγτα. Μ. 8)00. 
δδῦ μα. --- Ἰλιάδος ε΄ οι. Εἶγα. α 
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ἐπεδείκνυτο, ᾿ἀμφιάρεώ τε τὴν ἐξελασίαν τὴν ἐς Θήβας 
καὶ τοὺς ὕμνους τοὺς ἐς ϑεοὺς πεποιημένους αὐτῷ κτλ. 

Ηοο ροθηϑ 8 ΤὨΘΟδΙαθ ποὴ αἱ θυ [1886 ρυΐδὶ 
ὙΥδΙοκοσ, ὕγοὶ. θρ. 1. ρ. 298---802. 

Π. ΟΕΟΗΑΙΙΑΕ ἘΧΟΙΘΙΌΜ. 

Βαϊ, ν. Ὅμηρος (Π, 1 ν». 1090, 12 84ᾳ. ΒΘΙΏΒ.): 
᾿ἀναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν χαὶ ἄλλα τινὰ ποιήματα 
ΠΕ Οἰχαλίας ἢ ἅλωσις. Ῥτοοὶ. Ομτοβίοῃι. 1.5) ἂθ 
Ηογιοτο ἀϊββοσθαβ: “έγουσιν οὖν αὐτὸν εἰς Ἴον πλεύ- 

σαντα διατρῖψαι μὲν παρὰ Κρεοφύλῳ, γράψαντα ὃξ 
Οἰχαλίας ἅλωσιν τούτῳ χαρίσασϑαι, ἥτις νῦν ὡς 
Κρεοφύλου περιφέρεται. ΟἿ Βϑέχαν. ΧΙΥ͂. ». 688: Σά- 
μίος δ᾽ ἦν καὶ Κρεώφυλος, ὅν φασι δεξάμενον ξενία 
ποτὲ Ὅμηρον λαβῶν δῶρον τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ποιή- 
ματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἅλωσιν. Καλλίμαχος δὲ 
τοὐναντίον ἐμφαίνει δι’ ἐπιγράμματός τινος, ὡς ἐκεί- 
νου μὲν ποιήσαντος λεγομένου δ᾽ Ὁμήρου διὰ τὴν 
λεγομένην ξενίαν. «τοῦ Σαμίου πόνος εἰμί, δόμῳ 
ποτὲ ϑεῖον Ὅμηρον | δεξαμένου" κλείω δ᾽ Εὔρυτον 
ὅσσ᾽ ἔπαϑεν, ] καὶ ξανϑὴν ἸΙόλειαν' Ὁμήρειον δὲ κα- 
λεῦμαι ] γράμμα" Κρεωφύλῳ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα.““ὅ) 
τινὲς δὲ διδάσκαλον Ὁμήρου τοῦτόν φασιν, οἱ δ᾽ οὐ 
τοῦτον ἀλλ᾽ ᾿᾽Δριστέαν τὸν Προκοννήσιον. Ἐπβίαίμ. 
δα Π. Β, 780 Ρ». 880, 42 Βοχῃ. 2650 Βα9. Τῆς Θεσσα- 

1) σικελίας οοἀα. ϑυϊιάβα. 2) Οοα. Ματο. 464 [0]. 17 δ᾽. 
ΒΕΚΚ. 56801]. δὰ Ποτα. 1]. ν. 1. θιμᾶ. 508011. δᾶ οι. Π. 1 Ρ. 
ΧΧΧΙΤ, 8) ΗΣ τνϑύβὰβ Ἰορυπέοῦ οὗἶδηι 8ρΡ. ϑαχῦ. Ἐτρὶν. δᾶν. 
τηϑίῃ. 1 8 48 ῥ. 22ὅ βᾳ. (609 ΒΟΚΚ.) Ἐπρίαϊη. δὰ 1]. Ρ. 881, 
ὅ βα. οχῃμ. 360 Ββ88. [κλεέω --- Ἰόλειαν οἵα. Εἰπδίαί.] 



ΟΑΒΜΙ͂ΝΑ ΒΒΒΟΙΟΑ. 61 

λικῆς δὲ (Οἰχαλίας) νῦν Ὅμηρος μέμνηται. εἴρηται 
ὃὲ καὶ περὶ Εὐρύτου ἐκεῖ καὶ τῆς αὐτοῦ ϑυγατρὸς 
Ἰόλης, δι’ ἣν ἐπόρϑησεν Ἡρακλῆς τὴν Οἰχαλίαν, εἰς 
ἣν δοκεῖ γράψαι καὶ Ὅμηρος κτλ.) 

Οθομα}1ἃ 80 Βογοῦθ ὀχραρτιδία ἈὉ1 ἔαϊβδοί, αυϑογθθδ- 

ἰαγ. ϑέγαθο ΙΧ ρ. 488. Τὴν δ᾽ Οἰχαλίαν πόλιν Εὐρύ- 
του λεγομένην ἔν τε τοῖς τόποις τούτοις (8ο. περὶ 
Τρίκκην) ἱστοροῦσι καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ, 
καὶ μετονομάξουσιν [ἄλλοι] ἄλλως. ὃ καὶ ἐν τοῖς Πε- 
λοποννησιακοῖς ἢ) εἴρηται. περὶ δὲ τούτων ξητοῦσι 
καὶ μάλιστα τίς ἦν ἡ ὑπὸ Ἡρακλέους ἁλοῦσα, 
καὶ περὶ τίνος συνέγραψεν ὃ ποιήσας τὴν Οἰχαλίας 
ἅλωσιν. Ἰὰ. Χ ». 448. Ἔστι δὲ καὶ Οἰχαλία κώμη 
τῆς ᾿Ερετρικῆς, λείψανον τῆς ἀναιρεϑείσης πόλεως ὑπὸ 
Ἡρακλέους. ΟἿ, Ῥαυβ. ΤΥ, 2. (ν. ᾿πῆτα δὰ ἔγ. 3). 

-».-.ο 

1, 

Ὦ, γύναι, αὐτὴ ταῦτά τ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὄρηαι. 
αἀτδιτηδίϊοαβ ἃρ. τα. ἀπ. Ὄχοῃ. 1 ρ. 8527 ἂἀθ ἔοστηϑ 

ὅρηαι ἀϊδδοτοηθ: τοῦτο δὲ εὑρήσομεν καὶ ἐν τῇ Οἰχα- 
λίας ἁλώσει, ἢ) εἰς Ὅμηρον ἀναφέρεται, ἔστι δὲ 
Κρεώφυλος ὁ ποιήσας. Ἡρακλῆς δ᾽ ἐστὶν ὁ λέγων 
πρὸς Ἰόλην᾽ ,.2, --- ὅρηανς. 

1) Αρυᾶ ϑὅ60801]. δὰ Ῥ]αῦ. Εθιῶρ. Ρ. 421 Βοκῖ. ϑυϊᾶ, ν. 
Κρεώφυλος ΟΥ̓ΘΟΡΒΥ]υΒ οὑτῃ ϑἰαϑίπο οοχητηυίαῦθβ δύ. 2) ὙΠ], 
Ρ. 3839. 8) χαλίας οοἁ. 4) αἴ οοά. 

.----.... . ... .-..-..----...-. 

Βταρτα. 1. Ὦ γύναι, ταῦτά τε ἐν οοᾶ,.; Θπιοπᾶ, ΚΟΘΟΙΪΥ 
(0011. Οα. ἔξ 848) οοηϊ. 6Ρ. 1 Ρ. 11. 
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2 

Ῥαῦβδι. ἹΡ̓, 2, 8 (2): Θεσσαλοὶ δὲ καὶ Εὐβοεῖς. 
ἥκει γὰρ δὴ ἐς ἀμφισβήτησιν τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι τὰ 
πλείω, λέγουσιν, οἵ μὲν ὡς τὸ Εὐρύτιον, χωρίον δὲ 
ἔρημον ἐφ᾽ ἡμῶν ἐστὶ τὸ Εὐρύτιον, πόλις τὸ ἀρχαῖον 
ἦν καὶ ἐκαλεῖτο Οἰχαλία᾽ τῷ δὲ Εὐβοέων λόγῳ Κρεώ- 
φυλος ἐν Ἡρακλείᾳ πεποίηκεν; ὁμολογοῦντα. ΟἿ δίχα- 
ῬοὨΐΒ Ἰοο08 βαρτα ᾿δυᾶαίοβ.. ᾿ 

9. 

Β680]. ᾿ιϑυγ. δὰ βορῃ. Τυδοῦ. 266: Ἡσίοδος μὲν 
γὰρ δ΄ φησὶν ἐξ Εὐρύτου καὶ ᾿ἀντιόχης παῖδας ..... . 
Κρεώφυλος δὲ β΄. 

4. 

β0801. δᾷ Ἐπγ. Μοᾶ. 278: Δίδυμος ὃ ........ 
παρατίϑεται τὰ Κρεωφύλου ἔχοντα οὕτως" τὴν γὰρ 
Μήδειαν λέγει διατρίβουσαν ἐν Κορίνϑῳ τὸν ἄρχοντα 
τότε τῆς πόλεως Κρέοντα ἀποχτεῖναι φαρμάκοις. δεί- 
δσασαν δὲ τοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ φυ- 

γεῖν εἰς ᾿άϑήνας, τοὺς δὲ υἱούξ. ἐπεὶ νεώτεροι ὄντες 
οὐκ ἠδύναντο ἀκολουϑεῖν, ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿ἀκραίας 
Ἥρας καϑιεῖν, νομίδασαν τὸν πατέρα αὐτῶν φρον- 

τιεῖν τῆς σωτηρίας αὐτῶν. τοὺς δὲ Κρέοντος οἰκείους 

ἀποχτείναντας αὐτοὺς διαδοῦναι λόγους ὅτι ἡ Μήδεια 
οὐ μόνον τὸν Κρέοντα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας 

ἀπέχτεινε ). 

1) ΟΥ, Βομαρατέ. ἱπ ΕΡΒοια. Ηδδ. ΗΑ]. 1840. 1, Ρ. δ16. 
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ΠῚ. ΡΗΟΟΘΑΙΒ. 

Ῥβουάο- οτοᾶ. Ὑἱβκ Ηοπι. ὃ 16 (εἴ. ν. 88 κ4ᾳ.) 
Διατρύβων δὲ παρὰ τῷ Θεστορέδῃ ποιεῖ ᾿Ιλιάδα τὴν 
ἐλάσσω...... καὶ τὴν καλουμένην Φωκαϊΐδα, ἣν φασιν 
οἱ Φωχκαεῖς Ὅμηρον παρ᾽ αὐτοῖσι ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ 
τήν τε Φωκαΐδα καὶ τἄλλα πάντα παρὰ τοῦ Ὁμήρου 
ὁ Θεστορίδης ἐγράψατο, διενοήθη ἐκ τῆς Φωκαέης 
ἀπαλλάσσεσθαι, τὴν ποίησιν θέλων τοῦ Ὁμήρου. ἐξ- 
ιδιώσασθαι, καὶ οὐχ ἔτι ὁμοίως ἐν ἐπιμελείᾳ εἶχε τὸν 
Ὄμῃρον. ΟΕ, ὙοΙοκον. Ογαὶ. θρ. 1. Ρ. 348 84. 

ΟΑΒΜΙΝΑ ΜΙΝΟΒΑ. 

Ῥχοοὶ, ΟἈμγϑβίοχσα, ἢ Γέγφαφε δὲ (Ὅμηρος) ποιήσεις 
δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν, ἣν Ξένων καὶ ᾿Ἑλλάνιχος 
ἀφαιροῦνται αὐτοῦ. οἱ μέντοι γε ἀρχαῖοι καὶ τὸν 
κύκλον ἀναφέρουσιν εἰᾳ αὐτόν. προστιϑέασι δὲ αὐτῷ 
καὶ παίγνιά τινα, Μαργίτην, βατραχομαχίαν ἢ 

μυομαχέαν, ἑπτάπεκτον αἷγα, Κέρκωπας καινούς. 
ϑυϊᾷ, ν. Ὅμηρος. ᾿Δναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ 

ἄλλα τινὰ ποιήματα" ....... ἘΕπικιχλίδες, Ἠϑιέπακτος, 
ἤτοι Ἴαμβοι, Μυοβατραχομαχία, “Ἱραχνομαχία, Γερα- 

νομαχία9.ς Κεραμίς,.... Παίγνια. 

Ῥροαᾶο - Ηοχοαοί. για Ηοιλοὶ ὃ 24 ρΡ. 12 μα. 

Ἰορίοσωο. Τοὺς Κέρκωπας καὶ Βατραχομυομαχίην 
καὶ ἹΨχρομαχίην καὶ ᾿Επταπακτικὴν Ἷ καὶ ᾿Επικιχλίδας 
καὶ τάλλα πάντα, ὅσα παίγνιά ἐστιν Ὁμήρου, ἐνταῦϑ᾽ 
ἐποίησε παρὰ τῷ Χίῳ ἐν Βολισσῷ. 

1) Οοά. Μαῖζς. 464 ἔο]. 17 (νυ. Ρ. 2.) 2) 1. ἑπεάπεκτον αἶγα. 
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Ι. ΜΑΒΟΊΙΤΈΝ. 

Αγὐἱβίοὐ, Ῥοοί. 4 ρ. 1448᾽ 28 βαᾳ.: Τῶν μὲν οὖν 

πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα 
(66. μίμησιν τῶν φαύλων), εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς" 
ἀπὸ ὃὲ Ὁμήρου ἀρξαμένοις ἔστιν, οἷον ἐχείνου ὁ 
Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐν οἷς καὶ τὸ ἁρμόττον 
ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον .......... ὥσπερ δὲ καὶ τὰ ᾿ 

σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν ..... οὕτω καὶ 
τὰ τῆς κωμῳδίας σχήματα πρῶτος ὑπέδειξεν, οὐ ψόγον 
ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας" ὃ γὰρ Μαργίτης 
ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ Ἰλιὰς καὶ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς 

τραγῳδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας. 

Ηορμβϑϑὺ. ρ. 112 ααἱβῇ, (122 οᾶ. 1.108.): ΜΜετρικὰ δὲ 
ἄτακτα. ὅσα ἐκ μέτρων μὲν ὁμολογουμένων συνέστηκε, 
τάξιν δὲ καὶ ἀνακύκχλησιν οὐκ ἔχει οὔτε κατὰ στίχον 
οὔτε κατὰ συστήματα, οἷός ἐστιν ὃ Μαργίτης ὃ εἰς 
Ὅμηρον ἀναφερόμενος, ἐν ᾧ παρέσπαρται τοῖς ἔπεσιν 
ἰαμβικὰ καὶ ταῦτα οὐ κατ᾽ ἴσον σύστημα. ΟἿ Ρ. 119 5ᾳ. 
(129 Ι᾿ρ8..: Μετρικὰ δὲ ἄτακτά ἐστιν, ἅπερ μέτρῳ 
μὲν γέγραπταί τινι, οὔτε δὲ ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλ- 
ληλα οὔτε ἀνακύκλησιν" ........ τοιοῦτός ἐστι καὶ 
ὁ Μαργίτης Ὁμήρου" οὐ γὰρ τεταγμένῳ ἀριϑμῷ ἐπῶν 
τὸ ἰαμβικὸν ἐπιφέρεται. Μαν. Ὑιοίογ. Αὐἱ, Ατϑιησηδί. 
ΤΡ. 1. Ρ. 2512 Ῥυΐδβοῃ. 68 Κοὶ]. ΤῺ 60 οϑυτηῖηθ, οὐ 

Μαγριίδθ ποχηθῃ οϑὺ, θυμάρι ὨΘΥΟΪΒ ὨΘΧϑιηοὑσῚΒ ὑγ]π16- 

ἴχοβ ἸΔΙΏΌΙΟΟΒ ὑϑιμαῦδϑηη ῬΔΓΘΒ ΠΌΤΩΘΥΟ ΤηἸΒΟΌΪΒ86 ὙἹοΥ]ί, 

ΟΣ, 10. 11. ρ. 3624 Ῥαΐβομ. 79 Κοὶ]. ἨἩοχϑιηιθίσο ἀδοίγ- 
Ἰῖοο ὑὐϊπαθίου δια] Ο 8 ΟΟΙαραγδίαῦ, αὐθὰ ᾿δίηθ 586018- 

ΥἸΌΤΩ ὨΟΙΏΪΏΔΤΗΤΙΒ, γϑὶυ Ὠοχϑιιθίσοι: 860Χ Θηΐτη Ὀ6668 

ἀδύάῖθοβ παροὺ, αὖ 1116 ἀϑοίγ]οβ, οαχα υὐθταὰθ Ρυσυβ ΟΣ 80 
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ἤσυταίπ! ...... Ἰάθοαὰθ ἀϊοιδαν οὐ Ἠοσλθγαβ πὰ Μαγρὶὺθ 

80 ΤῊΪΒΟΌΪΒΒΘ ΠΟῸΒ ὙΘΙΒᾺΒ ἰδιηαῦϑιη ρᾶγθϑ. [ἱ0. ΠῚ, ". 

2612 Ῥαΐδβοῃ, 188 Κοὶ]ϊ. Ἠσὸ ρθποῦθ γϑύβαυσι (Βοπδυῖο), 
αὖ Βαρτα ΑἸΧΊγηΒ, ὈΓΙΙΩΒ ἀβὰ8 οϑὺ ἈἨοτΊΘΥτιΒ ἴῃ Μαγρτίο 

8π0,) Π606 ἰθθῃ ἰοΐαση οϑύτηθα [8 αἱσοβύσση ρουΐθοὶῦ. 

Νὰ ἀποῦβ Ὀ]αγθαθγθ μοχϑιηθίσὶβ δηὐθροβιθβΒ ἰϑύυμι 

ΒΌΘΙΟΙΘΠΒ οοΟρυ]αγῦ. --- ΟὗὍ, Αἰ], Ἐοτί. ρ. 2692 Ῥαΐίδβοῃ. 

286 ΚΘ1]. (ν. ἱπῖγα ἔγαρτω. 1... 

ὸο δυούίοσθ. ὕδυύαθα ἨοχθΣοῸ ἰσϊραυηὺ Ρὶαίο ΑἸο. 

ΠΡ. 147 6. Αὐἱβίοί. 1.1, Ἠδγροογαῖ. ν. Μαργίτης. ὅ680). 

᾿ 8ὃὺ Αὐβίορῃ. νυ. 918. 41}. ΟἿ, Ῥίον. Ομγγβοβύ. Οὐ. ὅδ᾽ 

8 4 (Π, ν. 275 Ἐοΐ8]κ.): Γέγραφε δὲ καὶ Ζήνων ὁ φι- 
λόσδοφος εἴς τε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν, καὶ 

περὶ τοῦ Μαργίτου δέ; δοκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ποέημα 
ὑπὸ Ὁμήρου γεγονέναι νεωτέρου καὶ ἀποπειρωμένου 
τῆς αὑτοῦ φύσεως πρὸς ποίησιν. Οοτί. Ἠοχαογ. οὐ Ηθ- 
βἰοᾶ, Ρ. 318 ἀαοοίι!, 4 Νίοίζβομθ. Κολοφώνιοι δὲ καὶ 
τύπον δεικνύουσιν, ἐν ᾧ φασιν αὐτὸν (Ὅμηρον) 
γράμματα διδάσκοντα τῆς ποιήσεως ἄρξασϑαι καὶ 
ποιῆσαι πρῶτον τὸν Μαργίτην. ϑιυϊᾶ,. ν. Πίψρης 
(Π, 2 ρ. 267 Βοιμμ.): Κὰρ ἀπὸ ᾿4λικαρνασοῦ, ἀδελ- 
φὸς ᾿Δρτεμισίας τῆς ἐν τοῖς πολέμοις διαφανοῦς, Μαυ- 

σώλου γυναικός" ὃς τῇ Ἰλιάδι παρενέβαλε κατὰ στίχον 
ἐλεγεῖον .... ἔγραψε καὶ τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμε- 
νον Μαργίτην. Οτϑιηη. ἂρ. Οτϑὰ. ἀπ. ΟὍχοη. ἡ, 
Ρ. 8165 ἅἄθ ρομθυῖρυβ δι ϊβ οὐἱδίοδθ ἀἰββουύθηβ (γ. ϑβυργᾶ 

1) Ῥτοοὶ]. ΟὨγχϑβίοια. 1. προστιϑέασι δὲ αὐτῷ [Ἠοτχαθτο) καὶ 
παίγνιά τινα, Μαργίτην [οἱ δὲ λέγουσι Τήγρητος τοῦ Καρὸς 
ἸΩΔΥΡῸ ΤΌΡΥ108] κτλ. 

Ἐρίοο. ατσ. Ἐτδριηθηίδ. 1. ὅ 
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Ῥ. 16). Ἕχτον κρίσις ποιημάτων" πολλὰ γὰρ νοϑευό- 

μενά ἐστιν, ὡς ...... ὁ Μαργίτης. 
θὸ ΟΑΥΙ 8 δύβυτηθηῦο. Ηδγροοζαί. ν. ΜαργέΞ 

της Μαρσύας ἐν ε΄ τῶν περὶ ᾿Αλεξάνδρου ἱστορεῖ 
λέγων Μαργίτην ὑπὸ 4]ημοσϑένους καλεῖσθαι τὸν 
᾿Δλέξανδρον. ἐκάλουν δὲ τοὺς ἀνοήτους οὕτω 
διὰ τὸν εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον Μαργίτην, ὕπερ 
ποίημα Καλλίμαχος ϑαυμάξειν ἔοικεν. ΟἿ 6801. δᾶ 

Αγιβίοί. ΕἰΏ. Νιο. ΥἹ, 7. ῬΡ]υέδτοι. Ὠοιμοβίηῃ. 28. δα, ν. 

Μαργίτης (Π, 1 ν. 69ὅ, 14 Βοτημ.) ἀνὴρ ἐπὶ μωρία 
κωμῳδούμενος. Ἐδαβίδί!. Ρ. 1669 Βοπι. (οἴ. πῆγα δὰ ἕγαρτα. 
Μὸ: Οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίξην τὸν 
ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν ὃ ἐστι μωραίνειν. Ἰμχοῖδι. ῬΆΪ]Ορ8. 8: 
ς δ᾽ ἂν οὖν ταῦτα καταγέλαστα ὄντα μὴ οἴηται ἀληϑῇ 

εἶναι, ἀλλ᾽ ἐμφρόνως ἂν ἐξετάξων ταῦτα Κοροίβου 
τινὸς ἢ Μαργίτου νομίζοι τὸ πείϑεσϑαι ἢ Τριπτόλε- 
μον ἐλάσαι διὰ τοῦ ἀέρος κτλ., αἱ οἵ, 6801, (ρ. 294 
Φαοορίία: ὁ δὲ ΜΜαργίτης μωρὸς καὶ αὐτὸς τὰ κύματα 
μετρεῖν ἐπιχειρῶν). 14. Ἠοτταού. 17: ὁρᾷς, ὅπως αὖϑις 
ἐξαπατᾷς μὲ καὶ οὐ λέγεις τἀληϑές, ἀλλ᾽ οἴει Μαρ- 
γίτῃ διαλέγεσϑαί τινι, ὡς πιστεῦσαι κτλ. ΟΓ, Ῥο]γὉ. 

ΧΠ 26 (ρ. 840 Πα] δοῃ). ΧΙ 45" (ρ. 818 Ηαιβοι -- 
Τουι. Π, Ρ. 7271 Βοκκ.). 

ΒΡ 51418. Ε4106 Π9 Μαρία Ἠοτμοτῖοο (1198). 
Τἰπάθιηδημμ Τγγὰ (1821) 1, Ρ. 79 8.ᾳᾷᾳᾷᾳ. ὙΘΙΟΚοΣ ΟΥγάοὶ. 
ΘΡ. 1 (1885), Ρρ. 184 βΒᾳᾳ. Θοοὐν]ΐηρ 6 Ματρὶία Ηο- 
ΙΔοσῖοο. Ὅθπδθ 1868. 

---..ὕ. 

1) Οὗ Ἐπίαίῃ. δὰ Οάἁ, ρ. 1669, 46 οχι. 418 Βα8. Εἴγπηι. 
Μ. ν. 611, 88. 
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1. 

ἾἮΗ1.ϑέ τις εἰς Κολοφῶνα γέρων καὶ ϑειὸς ἀοιδός, 

Μουσάων ϑεράπων καὶ ἑκηβόλου ᾿4πόλλωνος, 
φίλῃς ἔχων ἐν χερσὶν εὔφϑογγον λύρην. 

Αἰ, Ἑοσγίαμπαί. ρ. 2692 Ῥαυΐβοι. 286 61]. [Βουιρύ. τοὶ 

τπιϑίσοθθ Ὁ. 842 Οαἰ861] ϑβοαιϊίασ αὖ ἀθ ᾿ἰϑιαρῖοο ἀἴοουθ 

᾿ ἀθοθΣ.Β, Οὐλιθ δυοίοσθιῃ 8111: ΑΥοΒ] οι, 8}}] ΗΡΡο- 

πδοίοη σοϊαπύ. θα ῥχίηυβ ΗΟΙΘΙΌΒ ΠΟ 88 οδϑὺ 1 

Μευρῖίο. ,.1,.λϑεὲε --- λύρην.ς Ἐταρταθαίστα ,,36 ΒοτΟΟ 

μοχϑηηθέχο ἴῃ Οοα. Βθγο]η. 66, οι ϑβδπύθα. (ἀσϑιιμι. 
[μμὲ. ΥἹ, ». 088 ΚοΙ]): Ηδθοὸ ἀϊββυ!αρα σοῦρῶ ρῥγοάαοία 
ἴθ. Β]ῃ σι] 8, ἔδοϊαμῦ ΒΡΟΠ 618 80Χ ὨΘΥΟΌΤΩ ὙΘΥΒΊμα, οὗ ΤΌΓΣΒΌΙΩ 

θδάθγη [6] ΟΟΥΥορίϊ8 ὉΓΙΟΥΡαΒ αὐἰγυθαθθ ὙΘΥΌῚ 58011818 

ἰδοϊαΐ Ἰϑτα Ὀἱσατα βοηδείαη. :ἀθοαῦθ αἀϊολασ Ἠογάθστβ ἴῃ 

Μαγσῖὶο 800 τηϊβουΐϊθββθ δῸΒ ὙΘΥΒῸΒ ἰδιηαῦϑη ὈΒΔΥΘΒ. 

"Ὴλϑε --- λύρην.ς Υ. .2 αϑοτὸ 8680). δὰ Αὐἱδβίορῃ. 

ἀγ. 918. 

2. 

Τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ σκαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα 
οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν, πάσης δ᾽ ἡμάρτανε τέχνης. 

Ατβὶ, ἘΠΕ. Νίοοια. ΨΊ, 7 ρ. 1141" 12 58αᾳ.: εἶναι δέ 
τινας σοφοὺς οἰόμεϑα ὅλως οὐ κατὰ μέρος οὐδ᾽ 
ἄλλο τι σοφούς, ὥσπερ Ὅμηρός φησιν ἐν τῷ Μαργίτῃ 
»τ͵ὸν --- σοφόν“. Οδοίοτα βούναυϊ Ο]θα. Α]. ϑύχοιω 1 
Ῥ. 121 (281 Α) ὅν. 880 Ῥοίί. 

ταρτα. 1. Εἰ οοᾶ, Βοτοὶ. 66 ρυϊσαυτα οαταϊῦ Πὐμαδιηθηη ἴγτᾶ 
ΟΡ, 85. οὗ Ὑ ΘΙ ΚονΣ Μυβ. Εμθη. Ν, 5. ΧΙ (1866) ». δ03. -- 
(οτταρίθὶαθ Μββ. νἱάθβ ἂρ. Κϑὶ]. οὐ Οδἰβἔοχσα, --- 8. φίλην -- 
λύραν οοα, ΑἸ ἀρ. Θαϊδέ. 

δῈ 
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ὃ. 

Πόλλ᾽ ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δ᾽ ἠπίστατο πάντα. 
ῬΙδὲ. ΑἸοῖρ. Π ρ. 147 Α: ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ καὶ 
ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὁ λέγει κατηγορῶν πού τινος, 
ὡς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δέ, φησίν, 
ἠπίστατο πάντα, οὐ Ρδ0}10 ἱπῆτα (ῃ. 1417 Ο): οὐ γὰρ 
δήπου Ὅμηρόν γε τὸν ϑειότατόν τε καὶ σοφώτατον 
ποιητὴν ἀγνοεῖν δοκεῖς, ὡς οὐχ οἷόν τε ἦν ἐπίστα- 
΄σϑαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὁ λέγων τὸν Μαργέτην 
πολλὰ μὲν ἐπίστασϑαι, κακῶς δέ, φησί, πάντα ἠπίστατο. 

4. 

Τχοίζ. Οἢ1].. ΙΥ͂, 867 54ᾳᾳ. ἤάκουε τὸν Μαργίτην,] 
εἰς ὃν ὁ γέρων Ὅμηρος ἡρωιάμβους γράφει" ] οὗτος 
ὧν γέρων νουνεχής. αὐτόχρημα νοῦς, φρένες,  ἐξαν- 
ηρώτα, τίς αὐτὸν ἐγκυμονήσας βρέφος | ἐκ τῆς γαστρὸς 
ἐγέννησεν, ἄρ᾽ ὁ πατὴρ ἢ μήτηρ. ΟἿ. ΥἹ, 595 5αα. 
Οὗτος πανφρονιμώτατος ὧν γέρων ὁ Μαργίτης κτλ. 
ΝΊΟΘΡΕ. ΒΊθίασηα. πὰ Μϑδι: οί. ϑδογιρύς, πον. 60]]. 11. Ρ. 

641: διαπορῶν ἠρώτα ὁπότερος τῶν γονέων αὐτὸν 
ἐγέννησεν. Οἵ. ϑυμα. ν. Μαργίτης (πῖγα δὰ τ. 5). 

ὅ. 

Ἐπὶ. δὰ Οα. ». 1669, 47 564ᾳ. Βομι. 418 888. 

Οὕτως ἔγνωμεν καὶ τὸν ἄφρονα Μαργίτην τὸν ἀπὸ 
τοῦ μαργαίνειν ὅ ἐστι μωραίνειν. ὃν Ιὸ ποιήσας τὸν 
ἐπιγραφόμενον Ὁμήρου Μαργίτην ὑποτίϑεται εὐπόρων 
μὲν εἰς ὑπερβολὴν γονέων φῦναι, γήμαντα δὲ μὴ 
συμπεσεῖν τῇ νύμφῃ, ἕως ἀναπεισϑεῖσα ἐχείνη τετραυ- 
ματίσϑαι τὰ κάτω ἐσκήψατο, φάρμακόν τε μηδὲν ὠφε- 
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λήσειν ἔφη, πλὴν εἰ τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον ἐκεῖ ἐφαρ- 
μοσϑείη: καὶ οὕτω ϑεραπείας χάριν ἐχεῖνος ἐκλη- 
σίασεν δ. ϑυϊά. ν. Μαργέτης (ΤΠ, 1, ν». 696, 14 Βογημ.) 
Δνὴρ ἐπὶ μωρίᾳ κωμῳδούμενος" ὅν φασιν ἀριϑμῆσαι 
μὲν μὴ πλείω τῶν ε΄ δυνηϑῆναι, νύμφην δὲ ἀγόμενον 
μὴ ἅψασθαι αὐτῆς, ἀλλὰ φοβεῖσϑαι λέγοντα, μὴ τῇ 
μητρὶ αὐτὸν. διαβάλῃ" ἀγνοεῖν δὲ νεανίαν ἤδη γεγε- 

νημένον καὶ πυνϑάνεσθϑαι τῆς μητρός, εἴ γε ἀπὸ τοῦ 
αὑτοῦ πατρὸς ἐτέχϑη. Ὅϊο Ομτγβοβθί. Οὐ. 67 8 4 (Π, 

Ρ. 862 Βιοἶ8κ.) Πολύ γε ἂν εἴη τοῦ Μαργίτου σοφώ- 
τερος ἀγνοοῦντος, ὅτι χρὴ γήμαντα χρῆσϑαι τῇ γυναικί. 

Π, ΘΕΒΟΟΡΕΝ. 

Ῥγοοῖ. Ομγοβίοωη. 1) ........ προστιϑέασι δὲ αὐτῷ 
(Βοπιοσο) καὶ παίγνιά τινα, ...... Κέρκωπας. Ῥδβουάο- 
Ἠογτοάος, Μηδ Ηοπ. 8 24 ρ. 12 58ᾳ. Ῥοδίοσα. Τοὺς 

Κέρχωπας καὶ Βατραχομνυομαχίην καὶ Ψαρομαχίην καὶ 

Ἑχταπακτικὴν καὶ Ἐπικιχλίδας καὶ τἄλλα πάντα, 
ὕσα παίγνιά ἐστιν Ὁμήρου, ἐνταῦϑ᾽ ἐποίησε παρὰ τῷ 
Χίῳ ἐν Βολισσῷ, ὥστε καὶ ἐν τῇ πόλει περιβόητος 
ἤδη ἐγένετο τῇ ποιήσει. ΟἿ. Ἠαϊροοταί. ν. Κέρκωπες 
(εξ ᾿πέγβ). 

ΒΡ Β᾽1 416. Ποῦ θοΚ θῸ Οογοορ. οὐ (018115. 1820. 

[ΑρΙδορβϑι. ρ. 1296---1808.] ---- ΗΠ ππαππ 6 Ογοῖορ. οὲ 
Οδτοορ. --- ΒερῖοΣ 6 Ἠδσου]ο οὐ Οδτοορίθτιβ. Οὐ]οη. 1825. 
1826. 

1) Ηδηο παυτδέϊοηθι ροοϑίβ δὐλαάιοαὺ ΤΊ 81} Ηϊδὲ. τ. 
γ0). Ρ. 104 πη. 1. 2) Οοά. Ματο. 484 [00]. 17. (σΌρτϑ ". 3). 
8) Ἰηξθ} σα ἑπτάπεκτον αἶγα. 
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ΕΕΒΑΘΟΜΈΕΝΤΟΌΟΜ. 

Ψεύστας ἠπεροπῆας ἀμήχανά τ᾽ ἔργα δαέντας 
ἐξαπατητῆρας᾽ πολλὴν δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἰόντες 
ἀνθρώπους ἀπάτασκον ἀλώμενοι ἥματα πάντα. 

βυϊα. ν. Κέρκωπες (ο]. Π1| 1 ρ». 222 Βοτῃμ.): πανοῦρ- 

γοι, δόλιοι, ἀπατεῶνες, κόλακες ........ φασὶ δὲ τοὺς 
Κέρκωπας γενέσϑαι οψεύστας --- πάντα“. ΟΥ, ». 221. 
Κέρκωπες" δύο ἀδελφοὶ ἦσαν ἐπὶ γῆς, πᾶσαν ἀδικίαν 
ἐπιδεικνύμενοι, καὶ ἐλέγοντο Κέρκωπες, ἐκ τῆς τῶν 
ἔργων δεινότητος οὕτως ἐπονομαξόμενοι. ὃ μὲν γὰρ 
αὐτῶν Πάσσαλος ἐλέγετο, ὁ δὲ ἄκμων. ἡ δὲ μήτηρ 
Μεμνονὶς ταῦτα δρῶσα ἔλεγε, μὴ περιτυχεῖν Μελαμ- 
πύγῳ᾽ τουτέστι τῷ Ἡρακλεῖ. ΟἿ, ϑυϊά. ν. Βὐρύβατος. 
(1, 2 ν. θ4δ6 Βοιπμ.) Ηδγροοζαί. ν. Κέρκωψ: Ἐν τοῖς εἰς 

Ὅμηρον ἀναφερομένοις Κέρκωψι δηλοῦται ὡς ἐξα- 
πατητῆρές τε ἦσαν καὶ ψεῦσται οἵ Κέρκωπες,. πὑπᾶθ 

ΟΟΙΠΡῚ ρούοδὺ σϑυβὰβ 8 ϑυϊ4]α Δ]]δίοβ οχσ Ηοϊηθυὶ ὥθσοο- 

ῬΓΠθυ5 ἀθθαμιρίοβ ΘΆ86. 

ΙΝΟΒΒΤΑΕ ΒΕΡΙΞΚ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

Ηοηλογο ὑὐὶθαυσμίν ὙΘΙΒᾺΒ ΠΟΒΠῸ]}1, αὰἱ ἱπ ΒΟΑΙΘΙΉΪ5 
ροοίδϑο αι οπὶθυβ ποὸὰ τορουϊυπίαγσ. [ΟἿ ὙΟ] ἢ, ῬχοΙθί. 
Ρ. 837 ποί. 7. Ὑ Θ]οῖγου ΟΥο]. ὁρ. 1 Ρ. 188 υ, 1ὅ8. Βοάθ 
Ηϊϑύ. ροθβ. ζγδᾶθο. 1 ρ. 289.] 

1. 

Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν κρέα, καὐχένας ἵππων 

Οδϑσγοορ. Εταρι. 1. ἔργ᾽ ἐάσαντας ϑυϊᾶ. ἔργ’ ἀνύσαντας 
Καρίον, ἔργα δαέντας ΤΙΟΌΘΟΚ. ,βοᾷ ἔοχίασθο Ἰδύθῦ σὲηρ ΔΓ 
γ0018 ἔδοχίοα: αὐϑϑὶ Ἰπᾶθγ0 γ6}18 ἐργασιῶντας.“ ΒαΙΏΒ. 

Τποθσχῦ. 86ἃ, ΕὙΘρτωτα. 1. 1. δεῖπνον ἔπειϑ'᾽ εἴλοντο βοῶν κτῖ. 
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ἔχλυον ἰδρώοντας, ἐπεὶ πολέμοιο κόρεσϑεν. 

ϑωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυμένοι ........«-- 
πύργων δ᾽ ἐξεχέοντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

Αὐβίορῃ. Ῥδο. 1282---ὃ, 1286---7, (Παῖς “αμάχου, 
Ῥοβίαυδια γοσϑὰβ ἨοΙμθυοοβΒ 1]. Γ 1ὅ, 24 447 - 448 

[σύν ῥ᾽ ἔβαλον ῥινούς τὲ καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας], 
450 Ἰδυᾶανϊξ, 5160 ροχρὶδ:) .» ὃς οὗ μὲν --- ἐκόρεσϑεν 
σονεννν νον ϑωρήσσοντ᾽ --- πεπαυμένοι .... . πύργων -- 
ὀρώρεις. Υ. 1, 2 Ἰορυπίαν ἴῃ Οοτὶ, Ηοχα. οὐ Ηθβ. ρ. 816 
αἀοοίι]!. 9 ΝιθίζβοὨθ. 

“ 2. 
Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυϑε βουσὶν ἕλιξιν. 

ἩΡΡοοΥ. ἀὸ αγίϊουἹ]β ΥἹ, ρ. 784 Η -- 186 Β ΞἘοΘθ8. 

[Τοχὰ. ΠῚ, ρ. 146 Καμη.} Καλῶς γὰρ Ὅμηρος «κατα- 
μεμαϑήκει ὅτι πάντων τῶν προβάτων βόες ὅτι μάλιστα 
πονέουσι ταύτην τὴν ὥρην (8.. τοῦ χειμῶνος τελευ- 
τῶντος), καὶ βοῶν οἵ ἀρόται, ὅτι κατὰ τὸν χειμῶνα 
ἐργάξονται ...... οὗτοι γὰρ μάλιστα λεπτύνονται. τὰ 
μὲν γὰρ ἄλλα. βοσκήματα δύναται βραχεῖαν τὴν πόην 
βόσκεσϑαι, βοῦς δὲ οὐ μάλα πρὶν βαϑεῖα γένηται 
ον ονον διὰ τοῦτο οὖν ἐποίησεν ὧδε τάδε τὰ ἔπη" ὧς 
- ἔλιξινο., ὅτι ἀσμενωτάτη τοῖσι αὐτοῖσιν ἡ βαϑεῖα 
ποίη φαίνεται. 

ὃ. 

Ἥμεροι οἵ γε δίκαιοι. 
Ριαίο αοτρ. ρ. ὅ16 Ο. οὐκοῦν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι 
ὡς ἔφη Ὅμηρος. 

Οοά. (Ε1ογ.) Οοτί. Ηοπι. οὐ Ηθ8. --- ῶ. πολέμου ἐκόρ. Αὐἱ βίο ΡΆ. 
πτολέμου κορέσϑην Οοᾶ, (ΕἾοΣ.) Οοτῖ,, πολέμοιο κορέσϑην 
ϑίορμδητθ, πολέμοιο κόρεσθεν στα. Ορυβο. ΥἹ, ν. 282. 
Ὑγοούοστα. Νχθίζθοῃο. 
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4. 

᾽4λλ᾽ οἷον μέν ἐστι καλεῖν ἐπὶ δαῖτα ϑάλειαν. 
Ατἱβίοί, Ῥο!. Υ̓ (σαϊρο Ὑ1Π), 8 ν. 1338" 24: Ὅμηρος 
οὕτως ἐποίησεν ..ἀλλ᾽ οἷον --- ϑάλειαν“, καὶ οὕτω 
προειπὼν ἑτέρους τινάς, οἵ καλέουσιν ἀοιδόν“ φησιν, 
»» κεν τέρπῃσιν ἅπαντας“. 1) 

ὅ. 6. 

Χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας. 

«. ΄ 

“ΝΕ - Τεμὼν «... ἀτειρέι χαλκῷ. 
Αγἱβίοί. Ῥοοῖ, 21 ρ. 1487 18 βᾳ.: ᾿4π᾿ εἴδους δὲ ἐπὶ 
εἶδος, οἷον χαλκῷ --- ἀρύσας““ καὶ «τεμὼν «-- 
χαλκῷ“. 

΄. 
.« 

Πὰρ γὰρ ἐμοὶ ϑάνατος. 
Ασϊβίοὺ, Ῥο!, Π| 14 Ρ. .1285ὅ" 10: δηλοῖ δ᾽ Ὅμηρος" 
᾿Δγαμέμνων γὰρ κακῶς μὲν ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις, ἐξελθόντων δὲ καὶ κτεῖναι κύριος ἦν. 
λέγει γὰρ οὖν δέ κ᾿’ ἐγὼν ἀπάνευϑε μάχης φεύγοντα 
νοήσω .... οὔ οἱ .... ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας 
ἠδ᾽ οἰωνούς (οἵ. Π. Βὶ 391--3) πὰρ γὰρ ἐμοὶ ϑά- 
νατος“. 

Ετάρτα. ΙΥ. Βυμπο υϑυβῦμι 1 Ατίβίοθ]β Ὄχϑηρ]δσῖθαδ ροϑὲ 
Ποιὰ. Οα. ρο 888 Ἰοοΐαστῃ ἔμ1586 οΟμΐ. ϑ'ρθῃ6); γ. ϑ':πβοιῃ] δὰ 
106. μέν ἐστι) Τιοσὰβ ποπᾶστῃ οιιθηᾶδίαθΒ. μήν ϑομποῖα,, μέν 
γ᾽ αοοί!!. μέν τ᾽ βροιρθι. --- ϑάλειαν] ᾿οροθαίασ ϑαλεέην. 

1) ,Πομ. Οἀ. ΧΥ͂ΙΙ, 886, Ὁ ἤῦμο ὕχο ἅπαντας ἰορίίυν 
ἀείδων“. ϑβ. 

Ῥταρτητα. Ὗ ΥἹ. χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀερύσασκε τεμὼν (γν8] 
ἀερείσας μετ᾽ ἐμῶν) ἀτειρεῖ (ἀτηρεῖ 41.) χ. οοἀᾶ. Ὑοταμι Ἰθοέ. 
τοδϊποσαῦ οαϊΐογοδ σθοθ ΠΟὙ68. 



ΚΉΜΗΡΕ 
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μετωνυμία, λέξις ἐπ’ ἄλλου κυρίως κειμένη, ἄλλο δὲ 
κατὰ ἀναφορὰν σημαίνουσα οἷόν ἐστι παρ᾽ αὐτῷ, 
ΜΗ͂μος ---- βωλοτομεῦσις. Ῥ]αύ, πιογϑ]. Ρ. 871 Ἐ, 

12. 

Φϑέγξατο δ᾽ ἡνίοχος νηὸς κυανοπρῴροιο. 
Τ0ϊ4. ρ. 294: εἰσὶ δὲ παρ᾽ αὐτῷ μεταφοραὶ ποικίλαι, 
αἱ μέν, ἀπὸ ἐμψύχων ἐπὶ ἔμψυχα" οἷον οφϑέγξατο --- 
κυανοπρῴροιος, Ὑογθαμι 5110 ΠΟΙημΘ ϑΟΟΥΒ δϑοχύ 
Αποηγιηῦβ περὶ τρόπων 80. Βοίβδβοῃ. Απϑοᾶ. αν. ΠΙ 
Ῥ. 280. 

18. 
“Ζωρήσω τρέποδα χρυσούατον. 

ΤΌϊ4, ρ. 809: τὸ ἐνεργητικὸν ἀντὶ τοῦ παϑητικοῦ, 
οδωρήσω --- χρυσούατον““, ἀντὶ τοῦ δωρήδομαι. 

. 14. 

Γρυνοὶ μὲν δαίοντο, μέγας δ᾽ Ἥφαιστος ἀνέστη. 
Β68011. νϑὶῤ. δᾶ Τγοορν. 86: λεύσσω ϑέοντα γρυνόν] 
γρυνὸς γάρ ἐστιν ὁ κορμός" καὶ Ὅμηρος" ῳγρυνοὶ --- 
ἀνέστης, Ἑδᾶομα μαροὶ ΤΖοίζ. δᾶ 100. --- 51π ποιιΐῃθ 
δυοίο δ ὙΟΥθ8 ᾿Ιδαδαίυῦ Ὁ Εὐγμι. Μ. ρ. 241, δ6. 

18. 
“Μόγχη συρίξουσα. 

βοσυ. δᾶ Ἄοῖρ. ἀϑῃ, ΧΙ, 691 ϑιγἀυπίᾳαθθ Βαβο 8 

8.80] Ηοχηροχυβ, συρίξουσα λόγχη. 

Ἂν ΤΩΝ ΧΙΥ͂. γρυνοὶ] 516 5680). νϑῦξ. δὰ ̓ γοορασ. [ν. Ρ. 39]: 
"ρουνοὶ ., γρουνὸν ΤζοίΣ. 
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16. 

Ργον. δὰ γογῶ. αθοσῃ. Π. ὅ006 ρ". ὅ8 Κο7ιΙ]. Τγτοι 
θα ϑδΥϑα ϑΡρϑ]δίδιηωη Ἠοιμθσυβ ἀοοοῦ, αἀαθῖὶ θὐΐϊδηι 
Ἐπηῖαβ Βοαυϊίαν δαοίογοια, οὐπὰὶ ἀϊοῖξ ῬΟΘΏΟΒ ϑδυγα οὐϊαπᾶοβ. 

11. 

Βαρύβρομα ϑωύσσοντες. 
δυϊά, ν. ϑωύσσοντες (1, 2 ». 1202 ΒοΙη}.)" ὑλακχτοῦντες. 
Ὅμηρος οοβαρύβρομα ϑωύσσοντες“. 

Εχασιαθηῦδ ἤα]πα. Εἶγηι. αυᾶ. ν. δαΐφρων ». 188, 19 
κουριδίης ἀλόχοιο δαΐφρονος Πηνελοπείης [1 Οἵ. Οἀ. ο 866 κουρι- 
δίης τ᾽ ἀλόχοιο δαΐφρονος), υπὰθ Βυ8 Βα ουῦ Εἰπδίαί. δὰ Οἀἁ. Ρ. 
1989, 26 οι. 8083 Β886β. Εἶγιι. Μ. . 3240, 14, -- Οἑξάετες 
ἤνασσεν (Εἶγτα. Μ. ν». 846, 29) -α Οα. γ 80ὅ (ἕπτάετες δ᾽ 
ἤνασσε), λιγνὺν αἰϑαλόεσσαν (Εἶγτα. Μ. ». δδδ, 217) δὰ κόνιν 
αἰϑαλόεσσαν ΙΣ 28, ὦ 816] Βροοίατθ νἱάθίασ, τλήμονα ϑυμὸν 
ἔχοντες (βοΒο]. δὰ ΕΌΣ. Ηθο. 198) --- Π. Ε' 6710, γάνυται δὲ τ᾽ 
ἀκούων (Χο. ϑγιωρ. ΥΠΙ|Ι. 80) -πΛΔι Π. Υ᾽ 406, πυκινὰ φρεσὶ 
μήδεα εἰδώς (Χθη. 1. 1.) τα 1]. Ρ 896, φοινέσσετο δ᾽ αἵματι 
γαῖα (βϑαϊά. ν. Φοινικικῶν Π|,2 ». 1668 ΒοΙηἢ.) « Π, αὶ 484, 
εἰς ἅλα πορφυρόεσσαν (βϑοῖν. δὰ γοτΣα. αοοτ. ΙΥ, 818) δὰ Οά. 
Δ 243 γοχεϊηοῦ, οἷο. οἴο. 

᾿ 1ὰ δήοσθσι ἱπνυϑδὶὺ ροούθγυμι ῬοΟΒδθββίοοθ ΗοτηΘΓῸΒ 3000]. 
Ριμὰ, Νϑιι. ΥἹ 91 ρ. 412 Βοϑοῖᾷῃ. [-ὁς Ηθϑ. “Ορρ. 419], ΟἾθαι. 
δίχοια, Πρ. ὅ06 Ῥοίν. (ἡμὲν ὅτ᾽ εὐνάξη κτῖ. τα Ἠδβ. Ορρ. 
889.) 4110]. 

γοχθαβ αὐδίμαοχ ΔὉ Αὐἱδίοθυ]ο ῬΒΣΙΌΒΟΡΒΟ [πᾶ860ὺ ΗοτϊΆθΙΟ 
δου ρίοβ [ΟἹθπι. βέσοιῃ. Υ ρ. 266 (600 Ο--Ὁ)}) 8301». 718 Ῥοί(. 
ἑβδομάτῃ δἤπειτα κατήλυϑεν ἵερὸν ἦμαρ, -- ἑβδόμη ἦν ἵερή, 
- ἕβδομον ἥμαρ ἔην, καὶ τῷ τετέλεστο ἀπαντα (οἷ. Οα, ὁ 262), 
-- ἑβδομάτῃ δ᾽ ἠοῖ λέπομεν ῥόον ἐξ ᾿Αχέροντος ΔΌ Αὐἱοίοῦ]0 
Ἶρ80 βοΐοβ ο880 οδίομαϊυ Δ] ΚΘΏ. αἴ88. ἀἃθΘ Ασὶδίορυ]ο [πᾶ 860 
Ὁ. 116 βαα. 



πβ ΑΙΙΟΜΑΒΟΧΙΒ. 

ΑΤΟΜΆΑΕΒΟΝΊΙΞΒ. 

1. 

Ἔνϑα μὲν ἀντίϑεος Τελαμὼν τροχοειδέι δίσκῳ 
πλῆξε κάρη, Πηλεὺς δὲ ϑοῶς ἀνὰ χεῖρα τανύσσας 
ἀξίνῃ ἐυχάλκῳ ἐπεπλήγει μέσα νώτων. 

Β6Π0]. δὰ Ευτ. Απᾶτ, 6871 οὐδ᾽ ἄν σε Φῶκον)] ὥσπερ 
ἐγὼ οὐκ ἐφόνευσα τὴν Ἑλένην, οὕτως οὐδὲ σὺ ὥφελες 
τὸν Φῶκον ἀνελεῖν. καὶ ὃ τὴν ᾿Δλκμαιωνίδα πεποιη- 
κώς φησι περὶ τοῦ Φώκου (Ἔνϑα --- νώτων“. 8680]. 

γαΐ.: Ἄλλως. ...... Μίγνυται Αἰακὸς Ψαμάϑῃ τῇ 
Νηρέως ᾿εἰς φώκην ἠλλαγμένῃ διὰ τὸ μὴ βούλεσϑαε 
συνελθεῖν αὐτῷ καὶ τεκνοῖ ἐκ ταύτης παῖδα τὸν 
Φῶκον, ὃν ὁ Πηλεὺς ἀνεῖλεν ἐπιβουλεύσας διὰ τὸ 
ἐν τοῖς ἀγῶσι διαφέροντα αὐτὸν εἶναι Πηλέω:ξ καὶ 
Τελαμῶνος. 

2. 

Νέκυς δὲ χαμαιστρώτου ἔπι τείνας 
εὐρείης στιβάδος, παρέϑηκ᾽ αὐτοῖσι ϑάλειαν 
δαῖτα ποτήριά τε στεφάνους τ᾽ ἐπὶ κρασὶν ἔϑηκεν. 

Αὐμθη, ΧΙ, ρ. 460 Β: Ποτήρια δὲ πρῶτον οἷδὰ ὀνομά- 
σαντα τὸν ᾿Αμόργιον ποιητὴν Σιμωνίδην ἐν ἰάμβοις 
οὕτως .... «τον νον καὶ ὃ τὴν ᾿Δλκμαιωνίδα δὲ ποιή- 
σας φησὶν ο,ΙΝέκυς --- ἔϑηκεν“. 

“-- 

ΕΥαρστα. 1, 1. Τιοροραύασ μέκυς δὲ χαμαιστρώτους ἐπέ 
τινας. --- χαμαιστρώτου ἐπὶ κλίνας ΜοϊΏΘΙΚΘ, χαμαιστρώτου ἔπι 
τείνας ὝὟΟΙΟΚ. -- 2. ΘρθραδοΣ προέϑηκ᾽ γ60] προὔϑηκ᾽. 
δου θομάυχη παρέϑηκ᾽, ἀὐοι Ιο8 ἀθὺβ ροβύυ]αί. 6. Μοΐθθκο. 
- 8. δαῖτα ἘΊΟΥ]1ο; δὲ τὰ ϑοί, Α Αἰμθηβοὶ. 
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ϑ. 

Πότνια Γῆ Ζαγρεῦ τε ϑεῶν πανυπέρτατε πάντων. 
Εἰγια. αυᾶ. ν. Ζαγρεύς (Ρ. 227, 837) ὁ μεγάλως 
ἀγρεύων. ὡς «πότνια --- πάντων .“Κ ὁ τὴν ᾿Αλκμαιονίδα 
γράψας ἔφη. Οτϑα. Απ. Οχοι. Π, ὑ. 448. 

4. 

Αροϊ]οᾶ. 1, 8, ὅ, 2: Τυδεὺς δὲ ἀνὴρ γενόμενος 
γενναῖος ἐφυγαδεύϑη, κτείνας, ὡς μέν τινες λέγουσιν, 
ἀδελφὸν Οἰνέως ᾿Δ4λκάϑοον, ὡς δὲ ὁ τὴν ᾿Δλκμεωνίδα ἢ) 
γεγραφώς, τοὺς Μέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ, 

Φινέ.ν Εὐρύαλον Ὑπέρλαον ᾿Αντίοχον) Εὐμήδην 
Στέρνοπα Ξάνϑιππον Σϑενέλαον. 

ὅ. 

ϑέγταρ. Χ ρ. 452: Ὁ δὲ τὴν ̓ Αλχμαιονίδα γράψας, 
Ἰκαρίου τοῦ Πηνελόπης πατρὸς υἱεῖς γενέσϑαι δύο, 
᾿Δλυξέα καὶ Πευκάδιον, δυναστεῦσαι δ᾽ ἐν τῇ ᾿άκαρ- 
νανέᾳ τούτους μετὰ τοῦ πατρός" τούτων οὖν ἐπωνύ- 
μους τὰς πόλεις Ἔφορος λέγεσϑαι δοκεῖ. 

θ. 

β6|01. δὰ Επτ. ΟΥ. 997 (ὕο]. Π, ρΡ. 2561 Ἠ1πη4.): 
Ὁ δὲ τὴν ᾿Δλκμαιωνίδα γράψας τὸν ποιμένα προσαγα- 
γόντα τὸ ποίμνιον τῷ ᾿Ατρεῖ ἄντ ....... δ) καλεῖ. 

Βτάρτα. 1]. ὦ πότνια --- πανυπέρτατε Οτᾶτα. Απθοᾶ. 
1) ᾿Αλκμεωνίδα -- Φινέα ΗρδτΟΒΘΙ; ἀλκμαιονίδα -- φηνέα 

᾿ἰῦτ. 2) ἀντίοχον ΒΆΡΟΣ; ᾿ἀντιόχην Ἰ1ΌΥ]. 8) ἄντ... καλεῖ 
γ6} ἀνταποκαλεῖ Ἰἰϊρτί. Εχοϊαϊδ ποσαθα Ῥϑβίοσβ. ᾿νταῖον, Ἄ»- 
τανδρον γ6] Ἄφντιφον Βοηΐον Ερϊβϑῦ. δὰ Μ1]. ρ. 469 6. 1,105. 
Ἄντασον ϑοβυδαγί. ΕΡΒοΙα. 110. ΗΔ]. 1840. 1, ». ὅ16. Ἄντοπα 
Μάμου ἀθ ογο]ο Ρ. 78. 
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ΑΝΑΙΞΒ. 

Τηβοῦ. ἱπ Τῶῦ. Βοτρ.Ἶ): καὶ Ζαναΐδας 5 φ'΄ ἐπῶν. 

' 1. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ὡπλίξοντο ϑοῶς Ζ)αναοῖο ϑύγατρες 
πρόσϑεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος. 

ΟἸοτα. Α1. ϑύγοιι. ΙΥ̓́, ρ. 324 (622 Ο) ὅγ10. 618 Ῥοί(. Τὰ 
ὅμοια λέγει καὶ ὁ τὴν Δαναΐδα πεποιηκὼς ἐπὶ τῶν “Ζία- 
ναοῦ ϑυγατέρων ὧδε' Καὶ --- ἄνακτος“., καὶ τὰ ἑξῆς. 

2. 

Ηδγροογαί. γ. αὐτόχϑονες: Ὁ ὃὲ Πίνδαρος καὶ ὃ 
τὴν Ζαναΐδα πεποιηκώς φασιν ᾿Ἐριχϑόνιον καὶ Ἤφαι- 
στον ἐκ γῆς φανῆναι. 

ΠΕΒΙΟΡσϑ. 

βυϊα, ν. «Ησίοδος [0]. 1,2 ». 908 Βογημ.1: Ποιή- 
ματα δὲ αὐτοῦ ταῦτα' Θεογονία, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 
᾿Ασπίς, Γυναικῶν ἡρωινῶν κατάλογος ἐν βιβλίοις ἕ, - 
᾿Επικήδειος εἰς Βάτραχόν τινα, ἐρώμενον αὐτοῦ, περὶ 
τῶν ᾿Ιδαίων ΖΙακτύλων, καὶ ἄλλα πολλά. ᾿ 

Ῥχοοῖ, Γένος Ἡσιόδου [αἰϑξ, Ῥοοίί. ταΐηπ. ατν. 1], 
Ρ. 1 {8 1108.}]: Συνεγράψατο δὲ ὁ τοιοῦτος Ησίοδος 
βίβλους ἑκκαίδεκα, Ὅμηρος δὲ ὁ παλαιὸς ιγ΄. ἘΠ΄ Ῥ40}10 
ἱπῆγα (ρ. 8 (9 1085.}}: Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι τὸ 
βιβλίον ἐπιγέγραπται ..... πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν 

1)0Ὑ. νυν. 4. 
δ. Εσαριι. 1. Δαναοῖο ἄνακτος πρόσϑεν --- Νείλοιο ϑύ- 

γατρες. Κοροδὶν Οομὶ. 6Ρ. 1, ῥ. 11. 
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ἑτέρων αὐτοῦ πεντεκαίδεκα βιβλίων" ᾿4σπίδος, Θεογο- 
νίας, Ἡρωογονίας, Γυναικῶν καταλόγου, καὶ τῶν 
λοιπῶν. Ῥαυβδπ. ΙΧ, 81, 4): Βοιωτῶν δὲ οἵ περὶ 
τὸν “Ελικῶνα οἰκοῦντες παρειλημμένα ἢ δόξῃ λέγουσιν, 
ὡς ἄλλο Ἡσίοδος ποιήσαι οὐδὲν ἢ τὰ Ἔργα᾽ καὶ 
τούτων δὲ τὸ ἐς τὰς Μούσας ἀφαιροῦσι προοίμιον 
κτλ. Ὁ... Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα κεχωρισμένη τῆς 
προτέρας, ὡς πολύν τινα ἐπῶν ὁ Ἡσίοδος ἀριϑμὸν 
ποιήσειεν. ἐς γυναῖκάς τε ἀδόμενα, [καὶ]5) ἃς μεγάλας 
ἐπονομάξουσιν Ἠοίας, καὶ Θεογονίαν τε καὶ ἐς τὸν 
μάντιν Μελάμποδα, καὶ ὡς Θησεὺς ἐς τὸν “Ἧιδην 
ὁμοῦ Πειρίϑῳ καταβαίη, παραινέσεις τὲ Χείρωνος 

ἐπὶ διδασκαλίᾳ δὴ τῇ ᾿Δχιλλέως, καὶ ὅσα ἐπὶ Ἔργοις 
τε καὶ Ἡμέραις. οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι λέγουσι καὶ ὡς 
μαντικὴν Ἡσίοδος διδαχϑείη παρὰ ᾿Δχαρνάνων᾽ καὶ 
ἔστιν ἔπη μαντικά, ὁπόσα [τε] ἐπελεξάμεϑα καὶ ἡμεῖς, 
καὶ ἐξηγήσεις ἐπὶ τέρασιν. 

ΑἸ οδτηῖθα, 80 δυοίογιθυβ ἰδυσααὶβ Ὀγϑϑύθυτηββδ, 

ροθϑίδο ἐσ θαυπίαν, γοὶαῦ Δίψέμιος (Βέθρμῃ. ΒγΖ. γν. ᾿'4βαν- 
τίς), ᾿Αστρονομία εἶνγο ἀστρικὴ βίβλος (Αἴμοπ., β680]. 
Αταῦ., τΤχοίζα, Ρ]αυΐ., Ῥ] ηἰυ8), Κήυκος γάμος (680). 
ἈΡ01]1. Βμοᾶ,., Αἰμθη.), ᾿Επιϑαλάμιον εἰς Πηλέα καὶ 
Θέτιν (ἸΖοίζα), Οδυταθῃ Ὀποο]ίοαα (ΕἸ α]ροπί.) - Ἔργα 
μεγάλα (Ρτοοϊ., Αἴμρα. [Ὁ]}. ΟἿ, Μαγοκβομοβο]. Ηβιοαὶ οἷο. 
ἐταρταθηΐδ Ρ. 87 844. 

Πὸ Βορβιοᾶϊδο ρΡοϑδὶβ ὠδίυγα, Ἠοχοᾶοί. 11. 88: 

οὗτοι (86. Ηοχαθταβ οἱ Ηϑβίοᾶυβ) δέ εἰσι οἵ ποιήσαντες 

ϑεογονίην Ἕλλησι, καὶ τοῖσε ϑεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας 

1) Οὗ Ηοριοαϊ ραχῦ. ποβίγ. Ὁ. 78. 9) παρειλημμένῃ 8]. 
8) 6]. ΒΟΚΙΟΥ οὐπὶ ΘΟ] ΘΙΘΥΤΏΔΟΒ ΤΟ. 
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δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἴδεα 

αὐτῶν σημήναντες. 

Μὰχ. ΤΎσ. ΧΧΧΊΙΙ, 4: (Ὅμηρος) τα ἔπη εἰργάσατο 
προσηνῆ τε ἅμα εἶναι καὶ ξυνετὰ πᾶσι, καὶ κεχαρισμένα 
ἑκάδτοις. ἐνθυμηϑεὶς δὲ ὅτι ὀλίγον μὲν τὸ ξυνετὸν 
ἐν ἅπαντι, τὸ δὲ πολὺ δημαγωγεῖσϑαι φιλεῖ, οὐδετέρῳ 

᾿ τῷ γένει ἀποκεχριμένην τὴν ποίησιν ἐξειργάσατο" 

καϑάπερ ὃ Ἡσίοδος, χωρὶς μὲν τῶν ἡρώων, ἀπὸ 
γυναικῶν ἀρχόμενος, καταλέγων τὰ γένη, ὅστις ἐξ ἧς 
ἔφυ" χωρὶς δὲ αὐτῷ πεποίηνται οἵ ϑεῖοι λόγοι, ἅμα 
τοῖς λόγοις ϑεογονέα᾽ χωρὶς δ᾽ αὖ ὠφελεῖ τὰ εἰς τὸν 
βίον, ἔργα τε ἃ δραστέον καὶ ἡμέραι ἐν αἷς δραστέον. 

ΟΣ Ὁῖο Ομγγβοβί. Οὐ. Π (ἅθ Βορῃο) 8 18 5βα. ([ Ρ. 17 

Ἐοῖ8Κ.) οἱ 8 8 (ρ. 756 Ἐοἱβκ.). 

Θιοτηθᾶ, ρ. 480 Ῥαυΐίδβοι. (ἀτσϑιωτα. 1δὺ. 1. ρ. 482 

Κ 611.) ἙΕἰχοροίλοὶ γ6] ϑῃδύΎδ νυν! Βρϑοὶθβ βαπὺ ἰγθ8, 806 10100, 

Ὠ:βίοσϊοθ, ἀιάββοϑ]οθ. Απροιθοθ οϑὺ αὰδ βϑηΐθῃ 8 8071- 

Ῥαπίαγ, . ... ἰδίοσίοθ οδὺ αἀὰϑ πδυγδ 08 οὗ ζΘηΘΘΙΟΡΊΔ0 

οοπρομυπίυσ, υὐ οβὺ Ηθβίοαυ γυναικῶν κατάλογος οἱ 
5111]18. 

Φυϊπί!]. Χ. 1. ὅ2. Βαᾶῖὸ δᾶβυγρὶῦ Ἡθβιοάπβ τηᾶρηθαῦθ 
ΡΆΥΒ Θ'.Β 'ἴπ ΠΟΙΔΙΠΙθΒ οϑὺ οὐοοπρδίδ, ὑδιμθῃ υἱ1]605 ΟἸΓΟδ 
Ῥτδθοορίδ βοῃύθηξίδο ἰουτίδβαπθ συϑυροσυσα οὐ οοχα ροβὶ 018 
ΡΧΟΌΔΌ1118, ἀδίαταπθ οἱ ραίπια ἴῃ 1110 τη θα 10 ζϑῃθτθ ἀϊοοπαϊ. 

Ῥίομπ. Ηδ]ἰοδγη. ἅ6 γοἰΐ. βοσϊρύνδ, οϑηθυγα οδρ. 11, 2. 

Ἡσίοδος μὲν γὰρ ἐφρόντισεν ἡδονῆς καὶ ὀνομάτων 
λειότητος καὶ συνθέσεως ἐμμελοῦς. ΟἿ, Ὑ6}1. Ῥαΐοτο. 1. 7. 

Αὐἱβίορῃ. Βδῃ. 1088 8ᾳ. Ἡσίοδος δὲ (κατέδειξε) 
γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους.! 

Οοτί. Ηοιαοσὶ οὐ Ηθβιοαὶϊ Ρ. 822 αοοίι!, 17 ΝΊοίΖθΟ 9. 
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Ὁ δὲ βασιλεὺς τὸν ἩΗσίοδον ἐστεφάνωσεν εἰπὼν δίχαιον 
εἶναι τὸν ἐπὶ γεωργίαν καὶ εἰρήνην προκαλούμενον 
νικῶν, οὐ τὸν πολέμους καὶ σφαγὰς διεξιόντα. 

ΡΙαξ. ταοχα]. Ρ. 2983 ἃ, Κλεομένης ὃ ᾿Δναξανδρί- 
δεῶ τὸν μὲν Ὅμηφον Δακεδαιμονέων εἶναι ποιητὴν 
ἔφη, τὸν δὲ «Ησίοδον, τῶν εἰλώτων᾽ τὸν μὲν γὰρ ὡς 
χρὴ πολεμεῖν, τὸν δὲ ὡς χρὴ γεωργεῖν, παρηγγελκέναι. 
Οὐ Αθδη. Υ. ἨἩΗϊβὶ. ΧΙΠ, 18. 8.0.0]. 8 Οα. ὁ 74 

χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν] 
ἐν πολλοῖς οὐκ ἐφέρετο. καὶ ἔστιν Ἡσιόδειος τῆς 
φράσεως ὃ χαρακτήρ. 

Ὅὸ ροθύδο δοίδξέθ. Ἡοχοᾶοί. Π, ὅ8. Ἡσίοδον 
γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω 
μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, καὶ οὐ πλέοσι. 

βϑυϊ8. ν. Ἡσίοδος (1, 2 ». 908 5ᾳ. Βοχημ.). Ἦν δὲ 

Ὁμήρου κατά τινας πρεσβύτερος. κατὰ δὲ ἄλλους 
σύγχρονος. Πορφύριος καὶ ἄλλοι πλεῖστοι νεώτερον 
ἑκατὸν ἐνιαυτοῖς ὁρίξουσιν᾽ ὡς λβ΄ μόνους ἐνιαυτοὺς 

συμπροτερεῖν τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος. Οἵ. Ἰοία. 
Ομ], ΧΤΙ. 168 8αα. 196 βαᾳ. ΧΙΠ, 649 5α. Ῥγοο]. Γένος 

Ὁμήρου [Θαϊ8ξ. Ῥοοίξ. πυΐμπ. Θατγ. ΠῚ ρ. 6 8ᾳ. {7 11γ08.}] 

811. Ῥαΐογο. 1. 7. Ἠρβίοάυβ.... οἶγο, ΟΧΧ 8508 
ἀἰϑαποίαθ ἂὖ Ηογαθτὶ δοίαίθ. 

6611. Ν. Α. ΠΠ. 11, 1. ϑάροι δοίαΐθ Ηοπιθυὶ δίαιθ 
ἨοβὶοαΣ ποὺ οοπβομίαχ. ΑἸ Ἠοχλθτασα, αύϑι Ηθβιοάυχη, 
ἸΏΒΊΟΣΘΙΩ πϑύα [1886 βου ρβογυμΐ, ἴι 418 ῬΆΙΠΟΟΘΒΟΧΌΒ οἱ 
ΧΘΒΟΡΏΔΙΏΘΒ: 8}1] ταϊμογθῖα, ἰπ αὐἱβ ἴ.. ΑΘΟΙᾺΒ Ροοίδ οὐ 
ΒΡμουαβ ἰβίογϊδθ βοτἠρξοτ. Μ. δυΐθιῃ ὙΑΥΤΟ 1 ὈΥΪΠΟ 
ἀθ πηδρὶηϊ 8, πὐδυ Ῥυΐοῦ δἰ πδίαβ, Ῥᾶσχυσα οομβίαγο ἀϊοὶύ, 
808 0 6886 ἀυθσην, ααΐπ Δ]1αο ᾿θΙΏΡΟΥΘ Θοάθχα υἱἰχουϊπὲ, 
ἰάψιθ ὁΧχ ϑρίργδιητηδίθ οδίθμαϊ, αποὰ ἴῃ ἐπῖροάο βοτϊρίσσα 

Ερίοο. αστ, Ἐτδριδθείδ. 1. 
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οδὺ, αὺὲλ ἴῃ χιοπΐο Ἡθ]θομθ δὺ Ἠθβιοο ροβιύαβ ὑγδαϊίυγ. 
Αοροϊὰβ δαίθηα ἰθὰ οῥυῖπιο ἀϊᾶββοβ!οο Ἰουίραβ δἀχιοᾶυχη 
ΔΥΡΟΤΑΘηὔ8Β υὐλῦυγ, ΘΓ αὑ80 Οδίθμαὶ ρῥυϊαύ, Ἠρβιοαυγῃ 
πα ὈΥΟΥθα. -- ΧΥΤῚ, 21, 8: Ὅο Βογθοσο οὗ Ἠρβιοᾶο 
ἸΟΧ ΟἸΏΠΘΒ ἔθυϑθ βουύϊρίοτθβ οοῃβίχυυ, δοϑίδίθπι Θ08 ΘρΊ886 
γ61 Ιβάθιῃ ἔϑυθ ὑθιῃρουθαβ γ69] Ἠουλοσυμλ 8)1αυϑπΐο ϑδηΐὶ- 
ααυϊογοια, αἰγυσααθθ ἰϑηθῃ δηΐθ Βοχαᾶχμ ὀομαιΐᾶτα ὙἹΧΊΒΒΘ, 
ΘΙ νὴ ΑἸΌ8Δ6 τορηδηθυδ, 8118 ροδὺ ὈΘ]] χα ἸΤτοϊδηυτη, 
αὖ Οδδββίυαβ ἱπ ὈΥΟ δημδιίυα ἀθ Ηομλθσο δίααθ Ἠθβίοᾶο 
Βουϊρίύυχη στϑ]αυϊῦ, ρ]ὰ8 οθηΐαση δίαυθ βοχϑριΐα δῃΐθ 
Ἐοϊηϑὰ δαΐθχῃ οομάϊΐαιαη, αὖ ΟΟΥΘ]ΪῸΒ᾽ ΝΘΡΟΒ 'ῃ ὈΥΣΙΩΟ 
ΟΕχΤΟΠΪΟοΟ ἀθ Ἠοχμθῦο ἀοϊῦ, δηῆηὶβ ΟἸΟ 6 οθαύτη οὗ 
Βοχϑρτηΐδ. 

ΑἈΒΟΊΜΙΌΞ. 

γ᾽ κοηδου. δὰ Εἰασ. ῬΒοθη. Ρ. 788: ῬΡαΐγοιῃ ροδιμλδὺδ 
γϑίθυυ τὶ ΤΩΘΙΙΟΥΘΒ ΟΥΟ]ΟΙ, αὐτὰ 5116 ηῦ, ἸΡΊΉΟΥΑΥΤΘ 86 ἔδίο- 
Ῥαῃίαγ: ΒΟΒΠ.]]1 ὑγὶ αθταμὺ Π]υἃὰ γν6] ΗἩθβιοᾶο γν6] Οοτ- 
ὁορὶ ΜΙ1]10810. Αθρίϊαβ ΗΘΙΟᾺ]1 νίόθπὶ γϑύυ]οσαῦ ΘΟΟΘΡίΙ 
ὈΘΆΘΠΟΣ1: μαϊὸ Ἰηβοχιρύσχη ροδταϑ ΘΟχηρ] οί αν ῬΥΟΘᾺ] ἀἸ 10 
ὈΘΙ]υτα ΔΟρΊΤΩΙ οὐπὰ ΓΘ ριὺ 818; ΔΘΩΊΠΔ11 Β]]οχυχηα 6 ἀἸΟΥΊΠΙ, 
84 ααοβ ἰθγύαβ ΗΥ]]ᾺΒ δοοθβδιὺ ΗθΥϑΟ 1408, ἰβύοσιϑηι. 
ΑἸῺ αὐἱάοχῃ εὐ ρογυαπῦ ποὺ ροδιιᾶ; βοᾷ ἀϊιρθαίοσ ορὶὺ 
δίαπο οἰοραπίοῦ Ὧἀθ Αθρίτηῖο Ηθασ.  α]θϑὶὰβ Εχησπά. 1, 
οἂρΡ. ΧΧΧΙΤ., Οὗ Αρο!οά. ΤΠ|, 7, 7. Ὁιοᾶ. ΤΥ, 87. Μῦ]]οΥ 
θοῖ. 1, Ρ. 28. νοοῖ. Ογοὶ. ορ. 1, ρ. 268---267. 

1. 

Ξ6Β0]. Τϑατ. δᾶ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΠΠ, δὅ87: ᾿4γγελόν φησιν 
“Ἑρμῆν ὑπὸ Διὸς πεμφϑῆναι, κελεύοντα δέξασθαι τὸν᾽ 
Φρίξον, ἵνα τὴν Αἰήτου ϑυγατέρα γήμῃ. ὁ δὲ τὸν 

Αἰγίμιον ποιήσας διὰ [τὸ] δέρας αὐτὸν αὐϑαιρέτως 
φησὶ προσδεχϑῆναι. λέγει δὲ ὅτι μετὰ τὴν ϑυσίαν 
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ἁγνίσας τὸ δέρας οὕτως ἔστειχεν εἰς τοὺς Δίήτου 

δόμους τὸ κῶας ἔχων. 

2. 

Κὅ6801. ιϑῦχ. δᾷ ΑΡ0]]. Ἐμοᾶ, ΤΥ, 816: Ὁ τὸν 4ἐγίμιον 
ποιήσας ἐν δευτέρῳ φησὶν ὅτι ἡ Θέτις εἰς λέβητα 

ὕδατος ἔβαλλεν τοὺς ἐκ Πηλέως γεννωμένους, γνῶναι 
βουλομένη εἰ ϑνητοί εἰσιν, ἕτεροι δὲ εἰς πῦρ, ὡς 
᾿Δπκολλώνιός φησι" καὶ δὴ πολλῶν διαφϑαρέντων ἀγα- 
ναχτῆσαι τὸν Πηλέα καὶ κωλῦσαι τὸν ᾿Αχιλλέα ἐμβλη- 
ϑῆναι εἰς λέβητα [καὶ διὰ τοῦτο καταλιπεῖν τὴν 

θέτιν αὐτόν ἧ). 

8. 
Νήσῳ ἐν ᾿Αβαντίδι δίῃ" 

τὴν πρὶν ᾿Αβαντίδα κίκλησκον ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 
τὴν τότ᾽ ἐπώνυμον Εὔβοιαν βοὸς ὠνόμασε Ζεύς. 

Ἠοτοᾶϊδη. [1 ρ. 104] ἂρ. ϑίορῃ. Βγζ. νυ. ᾿ἀβαντίς" ἡ 
Εὔβοια, ὡς Ἡσίοδος ἐν Αἰγιμίου δευτέρῳ περὶ ᾿Ιοῦς 
υννήσῳ --- Ζεύς“. 

4. 

Ἔκ τοῦ δ᾽ ὄρκον ἔϑηκεν ἀμείνονα ἀνθρώποισι 
νοσφιδίων ἔργων πέρι Κύπριδος. 

5680]. δὰ Ῥ]δύ. βγιωρ. ρ. 874 ΒοΚκ: ᾿“φροδίσιος ὅρκος οὐκ 
ἐμποίνιμος 5), ἐπὶ τῶν δι’ ἔρωτα ὀμνυόντων πολλάκις 

1) ἑτέρους Οοά, Τιδυγ.; οοΥτ. ΚοΟΘΟΒ]ν Οὐμΐ. 6ρ. 1, ν. 18. 
2) ᾧυδθ ὉπΟΊη18 ᾿μο] αδίτηυβ, 6 οοᾶ. ῬαΣ. ϑοοθββθστιΐ. 38), 5146- 

παροιμέα Θχοϊά:δδο, απὸ τοΐοχαῦαχ ΒΘ] ΌΘΩΒ ταύτης“. ΜΑΓΙΟΆΒΟΏΒ. 
ΟἘΥ . ΠΙ. 8. ὠνόμασέν νιν Ζεύς 1 τχὶ. Εὔβοιαν δὲ 

βοὺς τότ᾽ ἐπώνυμον ὠνόμασε Ζεύς Ἠσιτα., δὴ τότε γ᾽ Εὔβοιάν 
μιν ἐπώνυμον ὠνόμασε Ζεύς Νίοϊποκο. 

ῬγΆρστη. ΙΥ̓ὕ. 1. ἀπήμονα Ἠδχα. Ορυδβο. ὟΊΙ, ». 267. --- 
2, πέρι ΜΔΥΟΚΒΟΒ.; περὶ 5680]. 

6 



δά ΔΕΚΟΙΜΙΌΞ. 

καὶ ἐπιορκούντων. μέμνηται δὲ ταύτης καὶ “Ησίοδος 
λέγων ,.ἐκ --- Κύπριδος [ἀφροδισίων 7“ 1). Ἡππο Ἰοσύχα 
δ Ρογθποχο ἀἰβοίταιιβ οχ Ηθβυοι. γ. ἀφροδίσιος ὅρκος 3) 
παροιμία, ἣν καὶ ἀναγράφουσιν ᾿ἀφροδίσιος ὅρκος 
οὐ δάκνει. πρῶτος δὲ Ἡσίοδος ἔπλασε τὰ περὶ τὸν 
Δία καὶ τὴν Ἰώ. 6011. ἔταρτη. ὅ οὐ Αρο]]οὰ. 1Ι|, 1, 8, 
1. μαᾳ.: Ἡσίοδος δὲ καὶ ᾿ἀκουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν 

(8.. τὴν ᾿Ιὼ) φασιν εἶναι. ταύτην ἱερωσύνην τῆς 
Ἥρας ἔχουσαν Ζεὺς ἔφϑειρε. φωραϑεὶς δὲ ὑφ᾽ Ἥρας 
τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς βοῦν μετεμόρφωσε λευ- 
κήν, ἀρχὴν δὲ ἀπωμόσατο μὴ συνελθεῖν. διό φησιν 
Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσϑαι τὴν ἀπὸ τῶν ϑεῶν ὀργὴν 
τοὺς γινομένους ὄρκους ὑπὲρ ἔρωτος. Ἤρα δὲ αἰτη- 

σαμένη κτλ. (οἴ, ἔν. δ). 

ὅ. 

Καί οἵ ἐπίσκοπον ἴάργον ἴει κρατερόν τε μέγαν τε, 
τέτρασιν ὀφθαλμοῖσιν δρώμενον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 
ἀκάματον δέ οἱ ὦρσε θεὰ μένος, οὐδέ οἱ ὕπνος 

πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροις, φυλακὴν δ᾽ ἔχεν ἔμπεδον αἰεί, 
Β680), δὰ Ἐπτ, ῬΆοθη. 1116: Ὁ δὲ τὸν «Αἰγέίμιον ποιήσας 
φησί Καὶ --- αἰείο,͵ Ἰχοίχ, Δα 1], ». 1δὅ8 βᾳ. Αρο]]ο- 

ἄογ. 11, 1, 8, 8: Ἥρα δὲ αἰτησαμένη παρὰ Διὸς τὴν 
βοῦν φύλακα αὐτῆς κατέστησεν "άργον τὸν πανόπτην, 
ὃν.... Κέρκωψ "άργου καὶ Ἰσμήνης τῆς ᾿“σωποῦ 
ϑυγατρός (λέγει). 

1) ἀφροδισίων οὖ ᾳ]οδθθημδ, οσα. ΒΘκῖτοσ. 2) Οὗ, Ρμαγοσίῃ. Υ. 
8) Οὗ, Ηοκοάΐδη. πϑρὶ μον. λόξ. ν. 17 (11 ». 928 [,ϑπὐπ.). 

Εταρτα. Υ. 4, φυλακὴν] βίο Οοά, Μαζο.; φυλακὴ οθὐθεί. --- 
ἔμπεδον, αυοᾶ οἱ. βομποίάονν. οοπΐ. οτὶδ, ῥ. 69, ἰοαϊδαν ἱπ Οοἀά. 

το. αΐ, Ῥατ.; ἔμπεδος 8111} οὑπὶ Τσοίς. --- αἰεί] αὐτόν οοἁ. 
Ῥασ,; αἱέν Ττοία. 
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θ. 

5680). οι. δὰ Ηοχω. ἢ. ῶ, 24 ᾿'ἀργειφόντην] Κατὰ 
τοὺς Ἡσιόδου μύϑους τὸν βουκόλον Ἰοῦς ἐφόνευσεν 

(ξρμῆς). 
ἡ. 

Ἔνϑα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυκτήριον, ὄρχαμε λαῶν. 
Αἰμοη. ΧΙ ρ. 808 Ο, Ὁ: Νίκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς 
καλεῖσϑαί φησι ψυκτήρια καὶ τοὺς ἀλσώδεις καὶ 
συσκίους τόπους τοὺς τοῖς ϑεοῖς ἀνειμένους, ἐν οἷς 

ἔστιν ἀναψῦξαι ...... καὶ ὁ τὸν Αἰγίμιον δὲ ποιήσας, 
εἶϑ᾽ Ἡσίοδός ἐστιν ἢ Κέρκωψ ὁ Μιλήσιος, .,ἔνϑα --- 
λαῶν“, 

8. 

Πάντες δὲ τριχάϊκες καλέονται, 

οὕνεκα τρισσὴν γαῖαν ἑκὰς πάτρης ἐδάσαντο. 
Είγια. Μ. ρ. 708, 2ὅ 5α4ᾳ.: Τριχάικες οἵ συνεχῶς κι- 
νοῦντες ἐν τοῖς πολέμοις τὰς κατὰ λόφον τρίχας. 

τοιοῦτο καὶ τὸ κορυϑαίολος Ἔχτωρ. Ἡσίοδος δὲ διὰ 

τὸ τριχῇ αὐτοὺς οἰκῆσαι, οἷον οπάντες --- ἐδάσαντο“. 
τρία γὰρ “Ἑλληνικὰ ἔϑνη τῇ Κρήτῃ ἐπῴκησαν, Πε- 
λασγοί, ᾿Αχαιοί, 4ΔΙωριεῖς. Υ. Μὰ]. Ῥογ. 1 ν». 39. 
ΝΙΘΡαΩν. Ηϊδὺ. Ποπι. 1 ἡ. 3382 οᾶ. ΠΙῚ., χυδ γοοδθυ]υσα 

τριχάικες ἃθ ἐστὶ δυ8 Πουιθαβίυσα ἐσ] ρα 8 ̓ π θ]]οχὶί. οοί!. 
ἂθ ἐγρο}} Ῥογΐοα ροθίϑια οορίἑδββθ ραΐδῃβ, οοηξοστὶ ἰαθοὺ 

Ριμὰ, ΟἹ]. ΥἹΙ, 14 584ᾳ. (186 8αᾳ.). 

Ἐταρτη. ΥἼΠ. 1. δὲ] 51. οοἂ. Μαχο. ϑ..}0.; Ἰοφοθαίαν γὰρ. 
-- 3. τρισσὴν οὔνεκα αοθςϊ!. 
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ΑΒΤΒΟΝΟΜΊΙΑ. 

Α ΥΘΟΘΕΒΊΟΠη6 ΟΔΥΤΑϊαση Ηοδιοαάθοσθη ἃ Ρϑυβδῃ. ΓΧ, 
81, 4 ἴδοία Αβίσχοποχηῖδ δροϑὺ. Μοιηοσαίυῦ ἃ Ρ]1η. Ν. Η. 
ΧΥΠΙῚ, 25. ῬΙαΐ, πιο]. Ρ. 402 Ε. Κβομοὶ, Αταΐ. ν. 284. 
Τχοίζ. δὰ Ηθ8. Ορρ. 8382. ΟἿ]. ΧΙ, 161. 

Νοτιθα ὀδττωϊηΐϊβ οδὺ ᾿στρονομίχ αρυὰ Αἰμθῃ., 
᾿Δστρολογία ἀρυὰ ΡΙ]αί. Ρ]η.; ἀστρικὴν βέβλον οἰὐϊαμπὺ 5680]. 
Αταὶ. ἸὙχοίζ. θ)ὸ δυρυχαθηΐο οδυτῖη8 ΜΑΥΟ ΒΟ, ρΡ. 198: 

»͵Ιάθῦαν β θαι οὗ δϑύσχουθτη γθοθῃΒ: ΟΏθια ΤΑ ΡΌ] δ τη 6 

ΔΒΙΓΟΠΟΙΩΙΟΆΓΤΙ, ΘΧΡΟΒΙ ΙΟΘΙΩ ΟΟΙΩΡΥΘΒΘΙΘΙΒΒ6, δαϊαποῦὶθ 

ἀο οτα οὐοᾶβαᾳαθ 806] αῦῦση ΟὈΒουυδύϊομιρυβ Βδοϊΐδαύθ 

ἤοτίαθ8θ Οροσασμα στυβιοοσασα οὗ ΤΟΥ Β8ΟΥΆΤΤα δ οη6.“ 

9, 10. 11. 

Τὰς δὲ βροτοὶ καλέουσι Πελειάδας. 

Χειμέριαι δύνουσι Πελειάδες. 

Τῆμος ἀποκρύπτουσι Πελειάδες. 
Αἴμοι. ΧΙ Ρ. 491 Ο: Καὶ ὁ τὴν εἰς Ἡσίοδον δὲ ἀνα- 

φερομένην ποιήσας ᾿Δστρονομίαν ἀεὶ Πελειάδας αὐτὰς 
λέγει τὰς δὲ --- Πελειάδας“. καὶ πάλιν .,χειμέριαι 
-- Πελειάδες“. καὶ πάλιν τῆμος -- Πελειάδες“. 
ΟΕ ῬΙα, Ν. Η. ΧΥΊΠ, 28 8 218: Οοοαβυσα ταθϑὑα παχη γ ΥρΊ- 

Ἰαυτιτι Η Θβ! απ β (μᾶτα μυϊι8 φαοατὰθ ποιπῖηθ οχβίδὺ Αβίσο]ορίδ) 
ἰγϑαϊαϊῦ δου οὰπὶ ϑοαυϊποοίζαχα δαϊχαπϊ ΘΟὨβΟΟΥΘ[ΌΓ. 

Ετάριω. ΙΧ, τὰς δὲ] ϑ810. Ηδγτῃ.; τάσδε γσυϊρσο. --- Ὑογθαβ 
ἃ 5080]. ΡΙπᾶ. Νϑια, Π, 16 Ἰαυάδίοβ [Τηυγέτη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ 
Ἠλέκτρη κυανῶπις, 1 ̓Δλκυόνη τε καὶ ᾿ἀστερόπη, δίη τε Κελαινώ, 
Μαϊά τε καὶ Μερόπη, τὰς γείνατο φαίδιμος ζκτλας, οὐ Ρ80]]0 
Ροβέ Κυλλήνης ἐν ὄρεσσι θεῶν κήρυκα τέχ᾽ ἙἝἭ ρμῆν)] οχ Απέτο- 
ΒΟΙΏΪΆ, Βαχηρῦοβ 6886 βυβρίοαίας ΜΑγΟκθοῦ. ΟἿ Βοδπθιάθυν. οχου- 
οἶδ. οτδῦ. ». 36. 
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12. 

Νύμφαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, 
Φαισύλη ἠδὲ Κορωνὶς ἐυστέφανός τε Κλέεια, 
Φαιώ 8᾽ ἱμερόεσσα ἰδ᾽ Ἐὐδώρη τανύπεπλος, 
ἃς ᾿Υάδας καλέουσιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων. 

ΤιοίΖ. δὰ Ηθ8. Ορρ. 882 ρ». 206 (246) Οαἰ8ξ,.: λλοι δέ τινες 
δώδεκα ϑυγατέρας φασὶ γενέσϑαι τῷ Ἄτλαντι, καὶ υἱὸν - 
Ὕαντα, ὃν ἐν Διβύῃ ϑηρῶντα ὄφις ἀνεῖλεν. καὶ αἷ μὲν 
πέντε τὸν ἀδελφὸν τοῦτον ϑρηνοῦσαι ἀπώλοντο᾽ Ζεὺς 
δὲ ἀστέρας ταύτας πεποίηκε, τὰς λεγομένας Ὑάδας, ὧν 

τὰ ὀνόματα ὁ ᾿Ασκραῖος οὗτος Ἡσίοδος ἐν τῇ ἀστρικῇ 
αὐτοῦ βίβλῳ διδάσκει, λέγων νύμφαι --- ἀξνϑρώπων“͵ 
Βοβάθιῃ συϑσϑιιβ δῇϑογί Ξο οὶ]. δα Αγαί. 172, συν. 2 οἱ 8 δὰ 

γ. 284. 2---4 Το. ΟἋ1]), ΧΙ, 169. 

18. 

Θ6Β0]. δά Αταῖ. ῬΒβϑα, 1, 27: Τὴν μίαν δὲ τούτων 

τῶν ἄρκτων τὴν μεγάλην, ἣν μετ᾽ ὀλίγον ὀνομάσει 
Ἑλίκην, Ἡσίοδός φησι “υκάονος ϑυγατέρα εἶναι, καὶ 
ἐν ᾿φρκαδίᾳ κατοικοῦσαν ἐλέσϑαι μετὰ ᾿Δἀρτέμιδος τὴν 
περὶ τὰς ϑήρας ἢ ἀγωγὴν ἐν ὄρεσι ποιεῖσϑαι, φϑαρεῖ- 
σαν δὲ ὑπὸ Διὸς καὶ ἤδη μέλλουσαν τεκεῖν ὀφϑῆναι 
ὑπ’ αὐτῆς λουομένην᾽ ἐφ᾽ ᾧ ὀργισϑεῖσαν τὴν "ρτεμιν 
ϑηριῶσαι αὐτήν, καὶ οὕτω τεκεῖν ἄρκτον οὖσαν τὸν 
χληϑέντα ᾿Δἀρκάδα' οὖσαν δὲ ἐν τῷ ὄρει ϑηρευϑῆναι 
ὑπ’ αἰπόλων τινῶν καὶ παραδοϑῆναι “υκάονι μετὰ 

Ἐγαρσηι. ΧΙ. 8. ἐδ᾽ τοροβαΐ 6 β680). τη8. (Μίαγο. 476 β860. 
ΧΙ δα Αταὺ. νυ. 172; καὶ νυϊρο. --- 4. Νύμφαι, ἃς Ὑάδας 
και. φῦλ᾽ ἀνθρώπων ΤΖοίζ. ΟἾ]]., Οοιμμμθπέ. Ηθβ. οοὐά. 
ΒΟΒΏΌ]]. 

1) τοὺς ϑῆφας Οοά, Ματο. 476. 
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τοῦ βρέφους" μετὰ χρόνον δέ τινα δόξαι εἰσελϑεῖν 
εἰς τὸ Μύκαιον, ὃ ἐστι τοῦ Διὸς ἄβατον, ἀγνοήσασαν 
τὸν νόμον, ὑπὸ τοῦ ἰδίου υἱοῦ διωχομένην" τῶν 
Αρκάδων δὲ αὐτὴν ἀναιρεῖν μελλόντων διὰ τὸν εἰρη- 
μένον νόμον, ὁ Ζεὺς διὰ τὴν συγγένειαν αὐτῆς ἐξεί- 
λετο καὶ ἐν τοῖς ἄστροις ἔϑηκεν, ᾿ἄρχτον αὐτὴν ὀνο- 
μάασας διὰ τὸ σύμπτωμα. Ἐδάοχα ἔογο παροὺ Ῥβουᾶο- 
Ἑταϊοβίμ. Οαἰαβί. 1). ΟἿ Κοβοὶ. δὰ ὄθϑσω. ἀγα. 24 
Ρ. ὅ8. 112 Βτχογβίᾳ. Ηγρία. Αβίγοι. Π, 1 ρ. 80 Βυμπίο. 

Αρο]οᾶ, ΠῚ, 8, 2, 2. 
Ηᾶθὸ δὰ ἀβίγοποιλίδιη ροχίποτο οο]ορὶὺ Μδγο ΚΒ0}. 

α Τιδοΐδηΐ. Ρ]Δοϊά. [ΑΥ̓συμα. δὰ ΟνυἱἹᾶ. Μούΐδιμν. Π,, 8}. ὅ, 6. 
Ρ. 797 ϑίαν.) ἀθ Οδ)1[ὲΐο ἀϊββογοπίθ: δ ἃ ἴΙοσϑ οὔ 
Ατοδᾶθ Η]1ο, αὐθιὰ ογϑὺ θηῖχϑ, :ηὐοὺ βιάογα ὀοῃ]οοδίαγ. 
Α Οτϑθοὶβ δυΐϑιῃ Ηθ]ϊοθ, 8. μοϑίσβ βορύθῃ το πὰ που δία, 
οὐ ἃ Τοίμγ οὐ Οοθᾶπο ΟὟ ΤὉΠΟΙΒ ἰσᾶτι πύου οθίθσϑ, βι᾽ἀθσῶ 
Ἰαῦογθ ποὰ ἐϊπηρὶζαγ, αὖ δυοίοΣ Ηθϑιοᾶυβ ἱμα]οϑί, 

14, 

Ἡγρὶη. Αβίν. Π, 20 ρ. 465 βίαν. ὅ9 Βυμίθ. Α΄168. 

Ηὶο οχιδειπιαϊΣ 6886, αὰὶ Ῥησίχατα οὐ Η6]]6η ἰγϑαβύυ 1880 
ἀϊοΐαβ οδὺ ρὸΐ Ηρ)οβρομίυτα, αὐθτὰ. Ηϑβιοαὰσβ οὐ ῬΒΟσθοΥ- 

ἄο8 αἷῦ Βδθυθθ δυγϑδμη ρ6]]οὰ. Ῥβουᾶο- γαίοβίῃ. Οδ- 

ἰαϑ. 19: Κριὸς .......Ὁὅ εἶχε δὲ χρυσῆν δοράν, ὡς 
Ἡσίοδος καὶ Φερεκύδης εἰρήκασι. 6801]. βέχο:Σ. 88 
ἄδϑεα. Αγαὶ. 2394 ρ. 142 Βγογβὶρ: Ασὐϊθίθιω πδιηαθθ, αὖ 

Ἡοριοάυθβ οἱ Ῥμογθογάοθ ἀϊουμπῦ, πύου δβίχαι οο]]Ἱοοδύθμι 

Ῥσγορίου Ῥμγίχυσμη οὐ Η6]16ι, Αὐματαδηί5 οὐ ΝΘΌΌ]δ6 Η1108- 

Οὗ 6801. βδηρθιτη. δὰ 100, οἱ Ξ'ο8ο)]. ρ. 79 βα.: Ηῦπὸ 

1) Ῥρουάο- Ἑταἰοβίμοιΐβ Οδἰαδύθχίβσωὶ ,,.81}}} ευπὺ αἰξυα πρὶ 
68 0118 δὰ Αταύατω"" ΟΙΚυηδηη πὰ Ῥαὰ]. Εμογοὶ. [5 ». 1416. 
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Ρυϊδηὺ αὐάϑτη 6886 αὉ1 Ρμγίχαα οὐ Ηθ]]6ὴ ΟΟ]ΟΒΟΒ 

ροχίαγιἐ (ρογίυ 1). Νορυ]ω θαμι μῖ8 ἀϑαϊξ δυγθο σὑθ]]θγθ 
οδἰα Ἠοβιοάστῃ 4] 608 ρῥθείοστοί. ἀθὶπάθ :ππριὺ αθΟ, 1886 

Ἠο]ϊθη, 4( αὺυ8 Ποὶ]]θθροπίυμη ἀϊοίπτη. αὐϑὰ Νορύππηυτη 

ΘΟΙΠΡΥΘΒΒΙ5Β6, ΟΣ αὺϑ 1105 σοηῃθογῖν. ῬὨσιχυτα δαΐθεη Ρ61- 

ἰαΐατη ΟΘ]ΟΒῸΒ δ ΥΪΘθῚ ἹΤΩΤΏΟ]ΆΒΒ86 ΡΘ]]θλαπ6 οἱὰβ δυγθϑῃι 

ΙοΥἱ βδοσζᾶββθ. :ὧθο θχῃ ΠΟ ῬδΥΘΥΘ δἱὺ Εθγθογάθβ, αὐοα 

ἀθροβιΐο σϑ]]ογθ δῦχθο ἴῃ οδθίαμ 810 χϑοθρίμϑβ. 

1ὅ. 

568011, γοίξ. δὰ Αταὶ. 822 (Οοάϊοῖὶβ Μασγο. 476 ἃ} 
οἀϊίογθ οχουββὶ) ἀ4ἀ6θ Οτίοπο: Τοῦτον δὲ Ἡσίοδός φησι 
Βρύλλης ἢ τῆς Μίνω καὶ Ποσειδῶνος εἶναι, δωρεὰν 
δὲ ἔχειν παρὰ τοῦ πατρὸς ὡς καὶ ἐπὶ τῶν κυμάτων 
πορεύεσϑαι, ἐλϑόντα δὲ ἐς Χίον Μερόπην τὴν Οἰἶνο- 
πίωνος βιάσασϑαι οἰνωθϑέντα᾽ τὸν δὲ Οἰνοπίωνα χαλε- 

πήναντα αὐτὸν ἐχτυφλῶσαι' ἐλθόντα δὲ εἰς Δῆμνον 
ἀλητεύοντα Ἡφαίστῳ συμμῖξαι, ὃς αὐτὸν ἐλεήσας δί.- 
δωσιν αὐτῷ ποδηγέτην Κυδαλίωνα, ὃν λαβὼν ἐπὶ 
τῶν ὦμων ἔφερε τὰς ὁδοὺς αὐτῷ ὃ) σημαίνοντα. ἐλϑὼν 
δὲ εἰς ἀνατολὰς καὶ Ἡλίῳ συμμίξας ὑγιάσϑη, καὶ οὕτως 

ἐπὶ τὸν Οἰνοπίωνα ἐλϑὼν τιμωρήσασϑαι ἔμελλεν" ὃ 
ὃδὲ μαϑὼν ὑπὸ γῆν ἐκρύβη. ἀπελπίδας δὲ αὐτὸν 
εὑρεῖν) εἰς Κρήτην ἦλϑε καὶ ᾿Αρτέμιδι σύνϑηρος ἦν. 
ἐπιχειρήσας οὖν καὶ ταύτην βιάσασϑαι ὑπὸ σκορπίου 

πληγεὶς ἐτελεύτησιν. . 

ΟΥ Ῥρβουάο- Ετδίοβίμ. Οδίδβί. 82 ϑοβδάρϑοι. 8680]. 

. δὲ Νιο, ΤΟΥ. 15. Αγρο]]οᾶ. 1, 4, 8. Ἡγρίη. Αβίν. ΠῚ ο. 84 

1) Τιορ. Εὐρυάλης ὁχ ΑΡΟ]]. ῬΒ.-Ετδῥοβίῃβ 2) αὐτῷ οτα. 
ὑοα, Ματο. 8) εὑρεῖν οἵα. Οοἂ. Μδτο. 
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Ρ. 12 Βαπῖίο. 8560]. δὰ ασγῃ. Αταΐ. νυ. 3831 γρ. 92 βα. 

108 Βγογβίβ. ὅοβοὶ δὰ βίαι. ΤῊΘΡ. ΠῚ, 27 (ρ. ὅ 58ᾳ. οᾶ. 

ΚΟΒΙταδηη). --- Εγδίοβίμ. ἴπ ὅπ δᾶϑᾶϊύ: ὅθεν διὰ τὴν 
αὐτοῦ ἀνδρίαν ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔϑηκεν ὁ Ζεὺς 
ὑπὸ ᾿Αρτέμιδος καὶ Δητοῦς ἀξιωϑ είς. 

16. 

ΞΌΒΟΙ]. δὰ αοτῃ. ἀγαὺ. 867 ρ. 174 Βγογβϑὶσρ. Ἠρεβὶο- 
ἄπ δαύΐθηι ἀϊοῖὺ ᾿πέθυ ϑβέσα οο]οοδίθ (Εἰ! ἀδηππι) ργορίθυ 
Ῥμδοίμοιξα. ΟἵὨ, 8.080]. ρ. 186. Ἐσδριῃ. 209. 

11. 

Ογϑχα, ἀπ. Οχοι, ΙΝ ὑ. 2388: Καὶ πρῶτος κατελϑὼν 
(ὁ ᾿“βραὰμ) εἰς Αἴγυπτον ἀριϑμητικὴν καὶ ἀστρονο- 
μίαν “Τἰγυπτίους ἐδίδαξε" πρῶτοι γὰρ εὑρεταὶ τούτων 

οἱ Χαλδαῖοι γεγένηνται" παρὰ δὲ τῶν ᾿Εβραίων ἔλαβεν 
Φοίνικες" ἀφ’ ὧν ὁ μὲν Κάδμος ταῦτα μετήγαγεν εἰς 
τοὺς Ἕλληνας. ὁ δὲ Ἡσίοδος μάλα συντάξας εὐφυῶς 
Ἕλλησιν. ΟἿ, Ζοβορι. Απίϊα. 74, 1, 8 (9), 3. 

ΟΑΤΑΙΟΟσΞ. ἘΒΟΒΑΒΡ. 

Η68. Τπθορ. 1019---22: αὔται μὲν ϑνητοῖσι παρ᾽ 

ἀνδράσιν εὐνηϑεῖσαι | ἀϑάναται γείναντο ϑεοῖς ἐπιεί- 
κελα τέκνα. νῦν δὲ γυναικῶν φῦλον ἀείσατε, ἡδυέ- 
πειαι [ Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. ΟἿ. 
Μαχ. Τγυ. ΧΧΙΥ͂, 9: Ἡσιόδῳ δὲ ἀείδουσιν αἵ Μοῦσαι τί 
ἄλλο ἣ γυναικῶν ἔρωτας καὶ ἀνδρῶν καὶ ποταμῶν 

ἔρωτας καὶ βασιλέων καὶ φυτῶν οὐ ΧΧΧΙ͂Ι. 4 (δυοίοτ!β 
γΟΥα ΒΌΡΙα Ρ. 80 οχβουρία βαηΐ). 

Ῥῖο ΟὨμγγϑοβί. οὐ. θ σόρῃὸ Π ὃ 18 5ᾳ. (1 ν». 77 

Β5Κ.): Ὁ μέντοι Ἡσίοδος ...... δοκεῖ μοι οὐδὲ αὐτὸς 
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ἀγνοεῖν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ὅσον ἐλείπετο Ὁμήρου. 
πῶς λέγεις: ὅτι ἐκείνου περὶ τῶν ἡρώων ποιήσαντος, 

αὐτὸς ἐποίησε γυναικῶν κατάλογον καὶ τῷ ὄντι 
τὴν γυναικωνῖτιν ὕμνησε, παραχωρήσας Ὁμήρῳ 
τοὺς ἄνδρας ἐπαινέσαι. Ὁπᾶθ μαι Επαβέδε. δὰ Ἠομι. 
Π, ρ. 146, 49 844. Βοχι. (648 Βα8.); οἵ, οἰπβάθσα γοσῦδ δὰ 

ἃ. 4 225 ρ». 1680, 28 8ᾳ. Βοχα, (429 Β45.) Πάνυ δεξιῶς ὁ 
ποιητὴς τὴν ῥαψῳδίαν ταύτην ἡρώων ἅμα καὶ ἡρωΐ- 
δῶν πεποίηκε κατάλογον, Ἡσιόδου μόνων γυναικῶν 
ποιησαμένου κατάλογον. 

Ῥβουᾶο- πο. Απιοσ. οᾶρ. 8 [Υ̓ ν. 248 Ιϑμτη. ΠΡ. 
292 7800Ρ}.}] ἔναγχος γοῦν διηγουμένου σου τὸν πολύν, 
ὡς καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ, κατάλογον ὧν ἀρχῆϑεν ἠράσϑης 
0011, αἰβραίαί. οατὰ Ηρβίοα. 1. [ἼΠ Ρ. 142 Τιϑμ. ΠῚ γ. 
941 78600.}, αὐἱ γυναικῶν ἀρετὰς τοβρίοιῦ Τοΐθηα. 

Μϑπδπᾶοσ περὶ ἐπιδεικτικῶν ἘΒμοίύ. ατγ. ΙΧ Ρ. 268 
Ἧ 81}.): πολλὴ δὲ ἱστορία τοιαύτη παρὰ ποιηταῖς καὶ 
συγγραφεῦσι, παρ᾽ ὧν 'καὶ λήψη τὴν χορηγίαν ἐπι- 
φωνήσεις δὲ καὶ τῶν Σαπφοῦς ἐρωτικῶν καὶ τῶν 
Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου πολλὰ δὲ αὐτῷ ἐν τοῖς κατα- 
λόγοις τῶν γυναικῶν εἴρηται περὶ ϑεῶν συνουσίας 

καὶ γάμου. 
βοῦν. δὰ ὕοσρ. θη. Ἴ1, 268: Ἠρβίοαπβ οἰΐδηη περὶ 

γυναικῶν Ἰπάποϊῦ ταυ]ΐδ8 Ὠθτο 88 ορία88θ παρ ΐδ8 ὙἹΓΟΓΌΤΩ 
[ου ϊαχη. 

Οδυτθη ΥΑ͵Β ἃ σοϑίθυϊθαθ δβουϊρίοσιθιιβ ποιῃϊηῖ 8 

Ἰλιάδίαν; ποτιηϊπαύασ οπΐπι ἔπη τὰ ἐς τὰς γυναῖκας γο] 

[τὰ ἐς γυναῖκας ἀδόμενα (Ρααβ. 1, 8, 1 οὐ [Χ, 81, 
ὃ [4]), περὶ γυναικῶν (βοτνίαβ 1. 1.), γυναικῶν ἦρωι- 
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νῶν κατάλογος ἐν βιβλίοις ε’ (Θυϊά. ν. ἩΗσίοδος), Κα- 
τάλογοι (βομ01. οι. Α οὐ τοΐμπ, δᾶ οι. ἢ, 8, 8386. 
Τιϑαγ. 1,.γἃ. 1, 18. ῬΙοΟὶ. δὰ Ηθβ. Ρ. 4 Ο8151.), βδοριββίχωθ 

κατάλογος γυναιχῶν τὸ] κατάλογος Βπρ οΐοσ (οξ. 
ϑαρίουοβ δὰ ἔγαρτη. 48. ὅδ. 118. 128 Ἰδπᾶαῖοβ᾿). 

Ῥγδούοσθδ τηϑιιοσδίυς “ευκιππέδων κατάλογος (Ξ5680]. 
δα Ἠρβ. Τμθορ. 142), κατάλογος περὶ τῶν Προιτέδων 

(Βυβίαίμ. δὰ Οα. ». 1146, 9 ἤοπι. δ28 Β48.). 

Οδἰδιορὶ ρον ρσἑμπβ οἰἰαίαν (ν, ἔταρτητη. 19. 82 5α.); 
βθουπᾶυσβ (ἔν. 71); ἰονγύϊα8 (τ, 72. 18. Τῦὅ. 81. 82); 
ααδτύσβ. (ἔν. 166). 

Βοθϑδ6 οὐ Οφίδ]οραβ ΡΓῸ αἰυθυβθὶ8Β ροθιηδὶ8 μϑρθαΐ 

δαοίοσοβ ααϊθὰβ ἤγϑρτημ. 7ὅ. 162. 29. 160. 128. ἀθθοιηυδβ. 

β6ἃ 4116 ὑθβεϊπιοπίδ ορβέδαῦ: Ατρ. βού. Τῆς ἀσπίδος ἡ ἀρχὴ 
ἐν τῷ δ΄ καταλόγῳ φέρεται μέχριστίχων ν΄ καὶ ς΄ ὅ). 
Ἢδθο ἰριθῦ πδυταῦῦο ὃσ Εοϑὶβ, αὖ γ. 1 δροχίο ἀοοθῦ, 

Βαχηρύδ, Οδἰδ]ορὶ ΕΕὔγοὸ αὐδτίο ἰμβογία οχγαΐ. ΟἿ. Ἠθβυοῆ.: 

Ἠοῖαι ὃ κατάλογος Ἡσιόδου. Ἐΐγτα. αυά. ρ». 246, 28: 
'"Ἤοιαι" ἔστι κατὰ (810) λόγος Ἠσιόδου. 

Ηδπο οϑιταοπϊοσασα τορυσηδηΐϊίϑιη τοιαουὐ Μαγοκ- 

ΒΟ 686] (Ρ. 109), βἰαύαθμηβ ,,»ϑηΐατ8 ὑθιρογίρυβ Εοθδ8 ἃ Οδίδ- 

Ἰοῦο ἀὐνουβδβ ἴπ188θ. Ῥοβύθσο δυΐθχω ὑθιωροῦθ 8860 ΟδΧΤη πᾶ 

ἴυχη ῥσορίοσ δυρυμθηί β᾽τηΠὐπαϊπθγη ἔστη Ῥγορίοσ ὑὰ 

Ῥχορίοσ ΗἨρβιοαὶ πολῦθπ υὐχίασθ ἱτηροβιύυχμι, οΟἸ]]οοία οὐ ἰ 

ὉΠΌΙΩ ΟΟΥΡᾺΒ γοάδοία βυπί, 18 αὐἱάθιῃη, αὖ, οὐτὰ Οὐδἰδ- 

Ἰοσαβ ὑγὸβ ΠΌΥΤΟΒ ὀοΟΙαρχθμοπαογθὺ, ΕἸοϑὶΒ αὐδτ ΠΟΙΘΕ 

1) Νονασι ἱπβουὶρέϊοποια (ἡρωικὴ γενεαλογία), ἀαδιη δρυὰ 
Ῥχοοΐθμ (ρ. 4) οὐ Τσϑύζαιῃ ἀθρυθ θη άσγατιβ, Ὁ ἱρβὸ Ῥσοοῖο βοίδιι 
6880 οβέθμ αι ΜαυοκΒ ἢ ΘΕ Ὁ. 104. 2) Τιοροθαΐαν ν΄ καὶ 6: 
ΟΟΣΥ, ὅδπι. Ῥούϊί. δὰ. Το ῳ. Αὐἰὐ. Ρ. 462. 
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ἀλγοίαγ, 14 αὐυοὰ 6 Βοόβόο]ο 1110 Ἠθβιοαϊο οο]] ριθυτ." --- 

Ουἱ οοτροτῖ ποαθα Μεγάλαι Ἠοῖαι, αυοᾶ ρα 53ογρίογοθ 
ΠΟΒΠ.1105 οοοατιτὶ, ἱπιροβίζαμα 0886, γοΥ δ᾽ πι116 οϑὺ, ἢ) 

ΜΔΥΟΚΒΟΙΘΙ͂ΘΙ11 ορί πολ δαβθηίυπὶ Ὑἱῦ] ἀα, ΟΙΏΏΘΒ, 
41 ροβὺ οὕτη Ηοϑιοᾶθα ὑγδοίδγαηῦ. 

ΟΑΤΑΙΟΟῚ ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ. 

18. 

ϑοσυαβ δὰ Ὑουρι. θη. ΥΠ, 268: Απίϊαυ!β τπιο08 [10 

ΠΟ] ἸΟΥ̓ΘΒ ΦΘΏΘΙΟΒ ΥΟΩΆΥΘ..... Ηοβίοᾶπβ οἰΐδια περὶ γυναικῶν 

᾿πάποιῦ χυυ]ίδϑβ ποχοίαδα ορύαϑβο πυρίϊδβ ὙἹΥΌΟΤΌ ἰογίϊαπι. 

19, 

ΒΟΒΟΙ. Τϑὰγ. δ ΑΡ0]]. Ἐμποᾷ. ΠῚ, 1086: Ὅτι Προ- 
μηϑέως καὶ Πανδώρας υἱὸς Ζευκαλίων Ἡσίοδος ἐν 

πρώτῳ Καταλόγων φησί, καὶ ὅτι “]ευκαλίωνος) καὶ 
Πύρρας Ἕλλην. Ἐχ Ποῦ Β0μ0])10 μδυβὶὺ Ἐπαοοία ρ. 108, 
21 Βαα. 

20. 

ΘΌΒΟΙ. ΑἸοῦγ. οὐ Ἠδυ]. δὰ Ἠομι. Οα. κ, 2: ΖἜευκα- 

λέων, ἐφ᾽ οὗ ὃ κατακλυσμὸς γέγονε, Προμηϑέως μὲν 
ἣν υἷός. μητρὸς δέ, ὡς οἱ πλεῖστοι λέγουσι, Κλυμένης, 

ὡς δὲ Ἡσίοδος, Προνόης. ὃ) 

1) ἴῃ Ῥαυβδῃΐδθ ἰοοο ΙΧ, 81, ὅ (4) [ἐς γυναῖκάς τε ἀδόμενα 
καὶ ἃς μεγάλας ἐπονομάξουσαν Ἡοίας] καὶ ἀεϊουάτπιο 6886 
γιαὶϊ ομαρατί, αὐὐλ ἴῃ οαϊδ, πον βθῖτηδ, (1810) Π Ῥρ. ΧΥΠΙ:- 
» θοῦ ΔΌΘΕΒ6 δοραΐα Ῥγορίου 86α. ἐπονομάξουσιν“. 3) Δευκα- 
λέωνοο] Προμηθέως ὅϑ6801. ΑΡ0]]., Επᾶοο.; ὁοῖγ. ΜατΟΙΒΟΒΘΙ͂ΘΙ. 
8) δ΄ῖΊΆ. Π1ηα. --- Πρυνόης Ηδϑ1]., Πρυνεέης, ΑἸῦτ., Πρυλεέῃς οἱ. 
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21. 

Αἀμπούαὐ. δᾶ 1,δοίδηύ. Ρ]Δοὶᾷ. ΑΥὐρυτα. δὰ ΟυἹᾶ. Μοίδιητω. 
Τρ. 1. Ρ. 788 ϑίαν.: Εἶχ ἔθυτῶ οὕσα οἸμππΐα ρσοπθγαία βἰπΐ, 
γΘΥΪΔΥΠΙΠαῸ16 ΓΟΥΠΙΩ τηδύου γορθυϊδύυγ, ἔστη Βαηϑη τα σ'ΘΠΆΒ, 
ᾳυοᾶ ουποία νἱποογού, Ῥτοχαούμοιαβ ἰϑροίὶ 8118, αὖ 1άθχμ 
Ηοβιοάμβ οβύομπαϊθ, ὁσ ὕυσαο βηχὶῦὺ, οὐἱ Μίπογνδ βΒρ  ΥἹ Όχα 
Ἰηδααιύ. 

22. 

Κούρη δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀγαυοῦ “Ζευκαλίωνος 
Πανδώρη 4]ιὶ πατρί, ϑεῶν σημάντορι πάντων, 
μιχϑεῖσ᾽ ἐν φιλότητι τέκε Γραῖκον μενεχάρμην. 

1μϑὰγ. Τγᾶσβ ἀθ τηθηβ. 1, 18: Τοσούτων οὖν ἐπιξενω- 

ϑέντων τῆς Ἰταλίας, ὥσπερ ἐδείχϑη,. Δατίνους μὲν 
τοὺς ἐπιχωριάξοντας, Γραικοὺς δὲ τοὺς ἐλληνέξοντας 

ἐκάλουν, ἀπὸ Ματίνου τοῦ ἄρτι ἡμῖν ῥηϑέντος καὶ 
Γραίκου τῶν ἀδελφῶν, ὥς φησιν Ἡσίοδος ἐν Κατα- 
λόγοις [Ἅγφιον ἠδὲ Δατῖνον ἢ. κούρη --- μενε- 
χάρμην“. --- ἶὰ Τιγὰϊ ΠΠΡΥΒ ὙΘΥΒαΒ, αὰὸ Πιδὐϊπὶ τωθηῖο 
δοραὺ, νἱάθίυσ οχοϊϊββθύ. Μδχόκβοῦῃ. Οὗ [ταυτί Οδίαὶ. 

Β[Ό]. Μαίυῖξ, ρ. 26.) ᾿ 

610 Κ. ΤῊ]. Αθβομ. Ρ. 12. οἶα Ῥυοσῖραθ Ῥγοχαθίμοι οὐ [Ιαρϑὰϊ 
ϑθμΘδ] ρα ΟΟΠαΒα8Β θ880, πούδὺ ΤΘμτλδηηυβ, αὐτὶ δἀάτῦ, Ὡ18] 
οἴμμῖδ, Ῥοχίαχαία βἰαῦ, ἀθ Ῥυγπθαᾶ φροθίδιη ἴῃ 8110 ΟΒΥΤΩΪΠΘ 
ΘΟ 880". ΜδυοΒΟΙ. 

Εταρα. ΧΧΠ. 8. Γραικὸν Τιϑαγ. Τ,γά. 
1) -ὸἪ. ΤΏθορ. 1018. 2) δια {ΤἸὨἈΘοσΖοπλδ) οσχοιρὶῦ ϑοἄθχωῃ 

Θχβουὶρύοτθ (80. οΒ. μΆ80811) ὑθίγαθομομ Ἀθχδχηθύσβ ὙΘΙΒΙΌᾺΒ, 
Ὧοο ἐλαϊο: ἡσιόδον καὶ ταῦτα, 1Ἰὰ οϑὺ, ,Ἡθεὶοαϊ οὔδια 860. 
Ῥυϊηοθρβ οἱῃβ νϑχβὰβ 1ΐδ 80 μεθοῦ: κούρη δ᾽ ἐν μεγάροισιν 
ἀγανοὺ (8160) δευκαλέωνορ.““ Ιτιατίθ. 
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28. 

Ἢ δ᾽ ὑποκυσαμένη 4Τιὶ γείνατο τερπικεραύνῳ 
υἷε δύω, Μάγνητα Μακηδόνα ϑ8᾽ ἱππιοχάρμην, 
οὗ περὶ Πιερίην καὶ Ὄλυμπον δώματ᾽ ἔναιον. 

Οοπβίαδη. ῬοΥρΡθυΥ. ἀθ μὰ. ρ. 22 Ῥαγ. [ο]. ΠῚ Ρ. 48 

Βομμ.} Μακεδονία ἡ χώρα ὠνομάσϑη ἀπὸ Μακεδόνος 
τοῦ Διὸς καὶ Θυίας τῆς Δευκαλίωνος. ὥς φησιν Ἡσίο- 
δος ὁ ποιητής" .οἿ --- ἔναιον “. 

24. 

. Μάγνης δ᾽ αὖ Δέκτυν τε καὶ ἀντίϑεον Πολυδεύχεα. 
Ἠογοάϊδι. ἂθ ἱτωργορτία ἀϊοίϊομθ ἂρ. Νϑυοὶς. 1μ6χ. ΨΊμαΟΌ. 

Ῥ. 810 [Βοΐββοῃ, Απ. αν. Π ρ. 2589] περὶ δὲ διαίρεσιν,. 
ὡς ὅταν Ἡσίοδος λέγῃ" Μάγνης δὲ κατ᾽ αὐτὸ καὶ 
ἀ, Π.“ οὐ γὰρ διαιρεῖται ὧν ἡ αἰτιατικὴ εἰς ν λήγει, 
ἀλλ εἰς ἡ, οἷον Δημοσϑένεα 4Διογένεα, Ζημοσϑένη 
4ιογενη. ΟἿ, ἀτδιμι. περὶ βαρβαρισμοῦ καὶ σολοικίας 

Ῥοβύ Αγωτηοηΐθπι Ὗ 8]ΟἸθῃϑοσῖ ῥ. 196, υὉἱ Ἰορίαν οάγνης 
δ᾽ αὖ Δίκτην τε᾿ καὶ ἀ. Π.". 

2ὅ. 

Ἕλληνος δ᾽ ἐγένοντο φιλοπτολέμου βασιλῆος. 
Δῶρός τε Ξοῦϑός τε καὶ Αἴολος ἱππιοχάρμης. 

Βγαρστη, ΧΧΙΙΠ, 1. Τιορσορθαΐας ὑποκυσσαμένη, οὐττ. ΝΓΔΙΟΚΒΟΒ, 
πὶ Μακεδνόν θ᾽ Μᾶἅ]]ον Πογ. 1, ἢ. 4. 

Βγαρτα. 34. Πολυδέκτην γ0] Πολυδέκτεα ΝΑΌΟΚ. 
Ῥταρτα, ΧΧΥ͂. 1. φιλοπτολέμου βασιλῆος] 8316 568011. γοίί. 

δὰ ΤΥΘΟΡΩσ, (Οοὰ. ψαῦ. ἀρ. Βαοθχα., οοὰ. Μᾶτο. 416 δ ϑαϊξουθ 
θΧΟ.ΒΒ08); ϑεμιστοπόλοι βασιλῆες Ρ]αὖῦ.; ϑεμιστοπόλου βασιλῆος 
Τρία, βᾷ Τιγοορμγ., οοᾶ. 8080]. Εἶχϑρ. ἴῃ Π. Ρ. 184: ϑεμιστοπόλβι, 

βασιλῆες οοἄ. Εχϑα. ἴπ Π. Ῥ. 68. --- 2. Αἰόλος οἀὰ. Ρ]υϊατολί, 
Τνοῖχ, δὰ Π, οὐ β8080]1. οοὔ, Ματο, 476. 



96 ΟΑΤΑΙΟΟΘΙ ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ. 

Αἰολίδαι δ᾽ ἐγένοντο ϑεμιστοπόλοι βασιλῆες 
Κρηϑεὺς ἠδ᾽ ᾿ϑάμας καὶ Σίσυφος αἰολομήτης 
Σαλμωνεύς τ᾽ ἄδικος καὶ ὑπέρϑυμος Περιήρης. 

Τχοίζ. δὰ Τγοορμγ. νυ. 284 Ζωριεὺς στρατὸς] ὁ ̓ Ελληνι- 

κός, ἀπὸ ΖΙώρου τοῦ Ἕλληνος παιδός, ὥς φησιν Ἡσίο- 
δος ἐν τῇ ἡρωικῇ γενεαλογίᾳ .,Ἔλληνος --- Περιήρης“. 
ὝΟ.1, 2 αογτυηῦ Ἰχοίζα οἶδ Εἰχορ. Π. Ρ. 68 οἱ 184, 

ῬΙαΐ. τοῦ. ἡ. 741 ἘΦ, 68.011, νοΐ, δὰ Τγοορσ. δά. 

Βδοῦη. [Βοβίοοιμ. 1848] ρ. 16, ΥῚ 2 8080). Τῇυο. 1, 8, 

γοβρὶοιῦ 5680]. δᾶ Ηομι. Οα, κα 2 (ρ. 444, 22 Ὠϊπᾶ.), -- 
γοῦραὰ Ζῶρός τε Ξοῦϑός τε οἰϊαὺ Ἡοτγοάϊδηῃ περὶ μον. 
λέξ. ν»ν. 42 (11 ρ. 9417 1ιοπΐς.), --- Ὑ, 8---8 Ἰαυᾶαὺ Κ5Ξ680), 
Ριμᾷ, Ῥγίμ, 1ΙΥ͂, 268. 

20. 

Κ080]. Τιϑαγ. δᾶ ΑΡΟ]], Βμοά. ΤΡ, 266: Οἵ ἀπὸ 
Δευκαλίωνος τὸ γένος ἔχοντες ἐβασίλευον Θεσσαλίας, 

ὥς φησιν Ἑκαταῖος καὶ ἩΗσίοδος. 

21. 

ΒΌΒ0]. Τδυγ. δᾷ ΑΡῸΟ]]. Βμοᾶ. 1, 482 ᾿4λωιάδας] 
᾿Ερατοσϑένης δὲ γηγενεῖς αὐτούς φησι, διὰ δὲ τὸ 
ἀνατετράφϑαι ὑπὸ τῆς ᾿4λωέως γυναικὸς μυϑευϑῆναι 
ὡς ᾿4λωέως εἰσὶν υἷοί. Ἡσίοδος δὲ ᾿4λωέως καὶ 

᾿φιμεδείας κατ᾽ ἐπίκλησιν, ταῖς δὲ ἀληϑείαις Ποδει- 

δῶνος καὶ ᾿Ιφιμεδείας ἔφη, καὶ “λον, πόλιν Αἰτωλέας, 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐκτίσϑαι ὃ). 

Εταρι. ΧΧΥ͂. 8. Αἰολίδου --- θεμιστοπόλου βασιλῆος Τχοῦσαθ 
οοἀᾷ. πομπ]}}}. --- 

1) καὶ --- ἐκτίσθαι) καὶ κτίσαι δὲ αὐτούς φασιν ἐπ᾽ ὀνό- 
ματι τοῦ πατρὸς πόλιν ἐν Θεσσαλίᾳ "4λον. ϑ'680)]. Ρατ. 
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28. 

ϑυϊα, [1,2 ν. 8387, 4 Βοχλ.}] οὐ Ζοδᾶσ. ρ. 790 ν. 

᾿Ἐπιάλτην. Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος ἢ) καὶ οἵ ᾿Αττικοὶ τὸν 
δαίμονα" διὰ δὲ τοῦ ᾧ τὸν ἄνδρα ᾿Εφιάλτην᾽ καὶ τὸν 

- (τὸ) ῥιγοπύρετον λεγόμενον. Οἱ, Ἐΐγια. Μ. ». 484, 18. 
Ἐπδίδίῃ. δ Π. ρ. 561, 16 Βομ. 426 Βδ88. δὰ Οά. ρ. 

1087, ὅ1 Βοι. 489 Β48. - 

29. 

Ὗν δ᾽ αὐτῷ ϑανάτου ταμίης. 
βομο]. Τᾶυχ. δὰ Αρο]]. Ἐμοά. ΤΥ, 67: Τὸν ὃὲ ᾽Ενδυ- 
μέωνα Ἡσίοδος μὲν ᾿Δεθϑλέου τοῦ Διὸς καὶ Καλύκης, 
παρὰ Διὸς εἰληφότα τὸ δῶρον ἣν) αὐτῷ ταμίαν εἶναι 
ϑανάτου, ὅτε ϑέλοιδ) ὀλέσϑαι, χυδο ἀοθοχίρδιύ, αὐ Βοϊοί, 
Εἰπαοοὶα Ρ. 148, 1 84ᾳᾳ. ῬῬοορίδθ συϑυῦᾶ αἀθρυθῃ θη! "18 

80. ΑΡΟ]ΠΟμ. Ὥγβο. ἀθ ργόποιω. ρ. 866 Α, Βθκῖου: 9 Τῇ 

τὶν σύξυγος ἡ ἵν, τοῦ τ ἀρϑέντος. Ἡσίοδος" ὃν 
-- ταμίης“.2) 

90. 

Β080]. ὕϑῃ. ἃ δὰ ομι. Π. 2, 780 ᾿ἀχτορίωνε Μο- 

λίονε] (ἡ διπλῆ), ὅτι ἐντεῦϑεν ᾿Ησίοδος ᾿ἄχτορος κατ᾽ 
ἐπίκληδιν καὶ Μολιόνης αὐτοὺς γεγενεαλόγηκεν, γόνῳ 
ὃὁὲ Ποσειδῶνος. οὐδέποτε δὲ Ὅμηρος ἀπὸ μητρὸς 

δχηματίξει. ΔΡΟΊ]]ομ. Τιοχ. Ηομι. ν. Μολίονε Ρ. 118, 21 

Β6ΚΙ..: μαχηταί, ἀπὸ τῆς κατὰ μάχην γενομένης μολήσεως, 

1) ,ΟἽδοίαν ροεὺ ἩΗσίοδος 6010 Ἰηξογρυπρθπάθτῃ 6886. β'ϑὰ 
Ῥγαθοθρίυμῃ ρϑαϊῃ ΟῚ βϑιϊ8 Βυτηῦγη οδὺς. Οοοὐ!., αὐ] Κι γϑῦ. 
Τ. ρ». 19 Ἰδυσαβῦ. 2) Εχ Αρο]ομῖο τοϑυξίαϊυ οθδοῖοσ τος. 
Οοχίπίη. ν. 86: ἐν οοἀᾶ. Ι,δὰγ. Ῥϑυ. 8) μέλλοι Ἐπιάοοϊδ. 
4) Ὑοιθα Ἐπᾶοοῖδο ὅτε μέλλοι ὁλέσϑαι ροοῖδθ νἱπάϊοαῦ βοΒδδἔοσ. 

Ἐρίςο. ατι. Ἡσδρτιηθηίδ. 1. 7 
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ἢ ἀπὸ τοῦ συνεχῶς μολίσκειν εἰς μάχην ἀπὸ γὰρ 
μητρὸς οὐδένα σημαίνει Ὅμηρος. Ἡσίοδος δὲ ὡς 
Μολιόνης ἢ υἱοὺς γεγονότας παραδίδωσι. 

Εἰαδίαί. δὰ Τ|.. Ρ. 1821, 19 864. 1442 Β88. ᾽άχτο- 
ρίωνες δὲ παῖδες ᾿ἄκτορος, Κτέατος καὶ Εὔρυτος, ἀν- 

δρεῖοι καὶ ἡνιοχικοί, ῥηϑέντες που καὶ Μολίονες παρ᾽ 
Ὁμήρῳ), παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον Μολιονίδαι, οὗς 
Ὅμηρος μὲν διδύμους ἱστορεῖ ἁπλῶς, οἵ δὲ κατ᾽ ᾿4ρίέ- 
όταρχον οὐχ οὕτως οἷον κατὰ τοὺς Διοσκόρους, ἀλλὰ 
κατὰ τὸν Ἡσιόδου μὖϑον καὶ διφυεῖς, δύο μὲν ἔχον- 
τας σώματα, συμπεφυκότας) δέ γε ἀλλήλοις. ΟἿ ν. 
882, 2ὅ 84ᾳ. βοπι. 884 Β48., υ0] δαᾶϊυν, φιλάδελφοι 
ὃὲ ἱστοροῦνται, καὶ μιᾷ ψυχῇ ἐν δυσὶ σώμασι διοικού- 
μενοι. ΟἿ β.080]. οι. ἃ δὰ ἢ, Ψ', 658 8ᾳ. οὐ ὅομοὶ. Ὑ᾽οῖ. ἡ 

δὰ Π. 4, 709: τερατώδεις τινὲς ἦσαν, ὡς Ἡσίοδος. 
ἄμφω ἐν ἑνὶ σώματι ὄντες. Ἑπᾶοο. ρ. 88, 11 844. 
Ῥ]αΐ. πιοχϑ]. Ρ. 1088 Ὁ. 

91. 

Περικλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον 
ὄλβιον, ᾧ πόρε δῶρα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 
παντοῖ᾽" ἄλλοτε μὲν γὰρ ἐν ὀρνίϑεσσι φάνεσκεν 
αἰετός, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε πελέσκετο, ϑαῦμα ἰδέσθαι, 
μύρμηξ, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε μελισσέων ἀγλαὰ φῦλα, δ 
ἄλλοτε δεινὸς ὄφις καὶ ἀμείλιχος. εἶχε δὲ δῶρα 

1) Οοα. Μολένης: οοΥγ. Μδτοῖκβοῦ. 2) 1]. ΔΑ 709, 1780. 
8) συμπεφυκότα Ἑπάᾶοο. - 

Ἐτάριη. ΧΧΧΙ, 2. ὄλβια 8680}. Ῥαγ. ΑΡ0]]. ὁ. Ἐπά. -- 
8. μέν τε ἐν 858}0)1, Ῥαγ. 6. Εϊπά. --- ὅ. ΟΣ ΚοΘΟᾺ]. οομΐ. ΘΡΡ. 
Ι ν». 12. -- . δ᾽ αἰνὸς ΜαΑΙΤΟΚΒΟΒΘΗ͂, 
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παντοῖ᾽, οὐκ ὀνομαστά, τά μιν καὶ ἔπειτα δόλωσε 
βουλῇ ᾿4ϑηναίης. 

5680], ϑδῦγ. δὰ 40]]. Βμοᾶ, 1, 1656 ἃ Ῥουϊοϊ γυλθ0 

ἀΐϊββοσοῃβ: Ἡσίοδος δὲ. μεταβληϑέντα εἴς τινα τῶν 
συνήϑων μορφῶν ἐπικαϑεσϑῆναι τῷ ὀμφαλῷ τοῦ 
ξυγοῦ τῶν Ἡρακλέους ἵππων. βουλόμενον εἰς μάχην 

καταστῆναι τῷ ἥρωι, τὸν δὲ Ἡρακλέα καιρίως αὐτὸν 
κατατοξεῦσαι τῆς ᾿Αϑηνᾶς ὑποδειξάσης). φησὶ δὲ 
οὕτως .»Περικλύμενον --- ᾿ἀϑηναίης“. (Ευδοοία ρ. 838, 
16 844.) 6011. β6μο]. οι. ΑΓ 8ὰ Π. Β 886: Ἡρακλῆς 
γὰρ ἐπιστρατεύσας τῇ Πύλῳ διὰ τὸ μὴ καϑαρϑῆναι 
αὐτὸν ὑπὸ Νηλέως τὸν Ἰφίτου φόνον, καὶ διὰ τὴν 
τῶν Νηλειδῶν δὲ ἀφροσύνην', πολὺς ἦν πορϑῶν τὴν 
πόλιν. καὶ ἐφ᾽ ὅσον μὲν Περικλύμενος ὁ Νηλέως 
ἔξη, δυσάλωτος ἦν ἡ πόλις" ἀμφίβιος γὰρ ἐγένετο 
ἐχεῖνος, καὶ δὴ γενόμενον αὐτὸν μέλισσαν καὶ στάντα 
ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους ἅρματος, ᾿4ϑηνᾶ δείξασα Ηρακλεῖδ) 
ἐποίησεν ἀναιρεϑῆναι. τότε Νέστωρ ἐν ΓΕερήνοις 
τρεφόμενος, πορϑηϑείσης τῆς Πύλου καὶ τῶν ια’ 
ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀναιρεθέντων, μόνος περιελείφϑη- 
διὸ χαὶ Γερήνιος ὠνομάσϑη. ἱστορεῖ Ἡσίοδος ἐν 
Καταλόγοις. Ἐϊαδβίαίῃ. δᾶ Οᾶ. Ρ. 168δ, 61 5844. Βοπι. 
(486 Β88.): τὸν δὲ Περικλύμενον Ἡσίοδός φησι δῶρον 
εἰληφέναι παρὰ Ποσειδῶνος, ἀμείβειν ἑαυτὸν εἰς οἵου 
ἂν ξῴου ἢ δένδρου αἱροῖτο εἰκόνα. β68μο]1. δὰ Οἄ. λ, 
286, Ονᾶ. Μοΐίδιμα, ΧΙ, δὅδ6 βαα. 

Εταρτα. ΧΧΧΙ. 7. τὰ μὲν καὶ --- δόλωσαν Θ6801). Ραξ. 
1) ἐπιδειξάσης ΚΟΘΟὮΙ]Υ 1. 1. --- 3) ϑηνὰ δείξασα Ἡρακλεῖ) 

δΊ0 ΒΌΒΉΚΟα ορὶβὺ. οσῖδ. Ὁ. 111. ᾿1ϑηνᾶ εἰκάσασα ᾿4ϑηνᾶ (810) 
(οὰ, γρῃ., ᾿ϑηνᾶ εἰκάσασα Ἡρακλεῖ Ὀϊπᾶ., ἐπιδείξασα ᾿4ϑηνὰ 
ΚΟΘΟΒ]ν. 

η Ἔ 
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52. 88, 

Κτεῖνε δὲ Νηλῆος ταλασίφρονος υἱέας ἐσϑλοὺς 

ἕνδεκα, δωδέκατος ὃὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
ξεῖνος ἐὼν ἐτύχησε παρ᾽ ἱπποδάμοισι Γερήνοις. 

Νέστωρ οἷος ἄλυξεν ἐν ἀνθεμόεντι Γερήνῳ. 
(Βοτοάίδα. ἢ) 80.) ϑίθρῃ. Βγζ. νυν. Γερηνία᾽ πόλις Μεσση- 
νίας, ἔνϑα, φασί, Νέστωρ ὁ Πύλιος ἐτράφη ἢ φυγὰς 
ἤχϑη. Ἡσίοδος ἐν α΄ καταλόγων ..κτεῖνε --- Γερήνοις"“., 
ἀπὸ εὐθείας τῆς Γέρηνος. καὶ αὖϑις Νέστωρ -- 
Γερήνῳ“. ἨΗΙ γοῖϑὰβ Ἰοραπίυν οἰΐδιη ἂρ. Εἰπιβίδίμ. δὰ 1. 
Ῥ. 281, 29 βαα. Ηοῃ, 1758 Β88. Υ. 2 γχοβριοιῦ 50}0], δὰ 

θά. γ 68: Υ. 8 ϑίορμ. Βγξ. νυν. Τάβαι" πόλις Δυδίας ..... 

ὁ πολέτης Ταβηνός [ὡς Γερηνός]). Ἡσίοδος ««παρ᾽ 
ἱπποδάμοισι Γερηνοῖς“. 

84. 

Τηλεμάχῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτεν ἐύξωνος Πολυκάστη 
Νέστορος ὁπλοτάτη κούρη Νηληιάδαο 
Περσέπολιν μιχϑεῖσα διὰ χρυσέην ᾿Δφροδίτην. 

Ἐπβίαίῃ. δα Οά. ». 1796, 89 8ᾳ. Ηοπι. ὅ97 Β88. αὐτοῦ 
(Τηλεμάχου) ὃὲ καὶ Πολυχάστης τῆς Νέστορος 
Περσέπτολιν, ὡς Ησίοδος. ., Τηλεμάχῳ --- ᾿άφροδίτην“. 
Ἐμπᾶοο. Ρ. 77, 6. 

98. . 

ῬοΥΡαγστῖυβ δὰ Ηομι. Π. Ζ 164 5βᾳ. (ροβὺ Ατππιομΐυτι 

ὙΔΙΟΚοηϑου ρ. 242): συντόμως δὲ τὰ ἀρχαῖα δεδήλωκε;, 

11». 182 1,οηΐΖ. 4) ὡς Γερηνός ααἀα. Ἠοϊ]δίθῃ. 
Ετάρστη. ΧΧΧΙΥ͂. 2 βᾳᾷ. Νηληϊάδεω Περσέπτολιν Ἐπρίδϊδ.:; 

οοΥγ. Ὀιηᾶ, --- 8. χρυσῆν Βυαβίαί.; χρυσέην Αοσίί!. 
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μιγῆναι οὐκ ἐθελούσῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ Ἡσίοδος τὰ 
περὶ τοῦ Πηλέως καὶ τῆς ᾿Δκάστου) γυναικὸς διὰ 
“μικρὸν ἐπεξελθών. ΟἿ β6.0]. Τίδυγ. δᾶ Αρο]]. Ἐμοά. 
1, 224: “Ἄκαστος Πελίου υἱὸς ἔγημεν Κρηϑηίδα ἥ, ὥς 
τινες, Ἱππολύτην. ἣ δὲ Πηλέως ἐρασϑεῖσα ἀπήτει 
συνελθεῖν. ὡς δὲ ἀπετύγχανεν, προλαβοῦσα τὸν Πη- 
λέα τῷ ἀνδρὶ κατηγόρει ὅτι ἤϑελεν αὐτῇ συνελϑεῖν. 
ὁ δὲ δεξάμενος τὸν Πηλέα ὡς ἐπὶ ϑήραν εἰς τὸ Πή- 
λιον κατέλειψεν, ἵνα ὑπὸ ϑηρίων διαφϑαρῇ. ἐπιστὰς 
δὲ ὁ Ἑρμῆς ἤ. ὥς τινες, Χείρων ἔδωκεν αὐτῷ ἡφαι- 
στότευχτον μάχαιραν. καὶ τὰ ἐπιτυγχάνοντα ϑηρία 
ἀναιρῶν ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀνεῖλεν "άκαστον 
καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ ᾿Δκάστου γυναῖκα. ὅ6ο]. Ῥίπηά. 
Ν6πι. 1Υ͂, 88, Αροϊ]οᾶ. ΠῚ, 18, 8. Ἑυᾶοο, ρ. 81, 28 Βα. 
ΟΥ. 661. Ν. Α. ΠῚ, 11. 

86. 

Ἤδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή᾽ 
αὐτὸν μὲν σχέσϑαι, κρύψαι δ᾽ ἀδόκητα μάχαιραν 
καλήν, ἣν οἱ ἔτευξε περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις" 
ὡς τὴν -μαστεύων οἷος κατὰ Πήλιον αἰπὺ 
αἷψ᾽ ὑπὸ Κενταύροισιν ὀρεσκῴοισι δαμείη. 

ὅ6801. Ριμᾶᾷ. Νοια. ΤΡ, 9ὅ ομδγταία δθᾶδ1 οὐ Δοδβίὶ 

μιϊδίοτία 81:6 ρουρὶὺ: ταῦτα δὲ ἱστοροῦσι πολλοὶ μέν, 
ἀτὰρ δὴ καὶ Ησίοδος λέγων οὕτως ..δε --- δαμείη“. 

81. 

β60801. δᾶ Ηοπι. Οἄ. μ, 69: Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως 
ἔχουσα δύο παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος. Νηλέα τε καὶ 

1) κάτου οοά. 
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Πελίαν, ἔγημε Κρηϑέα. καὶ ἴσχει παῖδας ἐξ αὐτοῦ 

τρεῖς. Αἴσονα καὶ Φέρητα καὶ ᾿ἀμυϑάονα. Δ4ἴσονος 
δὲ καὶ Πολυμήλας ἢ καϑ' Ἡσίοδον γίνεται ᾿Ιάσων. 

88. 

“ἴσων, ὃς τέκεϑ'᾽ υἱὸν ᾿Ιήδονα, ποιμένα λαῶν, 
ὃν Χείρων ἔϑρεψ᾽ ἐνὶ Πηλίῳ ὑλήεντι. 

β6801, δὰ Ῥιπᾶ. Νϑιι. Π͵Ι|, 92: ὅτι δὲ ἐτράφη παρὰ τῷ 
Χείρωνι ὁ Ἰάσων, Ἡσίοδός φησιν" ...ἴσων --- ὑλήεντι". 

89. . 
Ἀρο]]οᾶον, 1Π,4,| 9, 2, 7: Ἡσίοδος δὲ καί τινες 

ἕτεροι τὴν ᾿ἀταλάντην οὐκ Ἰάσου ἀλλὰ Σχοινέως 
εἶπον. 

40. 

Ποδωκὴς δῖ᾽ ᾿Δ4ταλάντη. 
Κ6Π01, θη. Α δᾶ Ηοπι 1]. Βι 764: ᾽4λλά φασιν εἰς 
ἰδιότητα τοῦ ᾿Αχιλλέως βεβαρυτονῆσϑαι τὸ ποδώκης. 
παρὰ γοῦν τῷ Ἡσιόδῳ ἀνεγνώκασι ,.ποδ. ---᾿ ἀταλάντη“. 

. 41. 

ΞΟΒΟ], ὅοη. ἃ οὗ τηΐπη. δὰ Ηομ. Π. ἣ, 0688: Ζώμα 

νῦν περίξωμα. πρῶτον δὲ ἔϑος ἦν τοῖς παλαιοῖς 

περιξώματα φέρειν ἐν τοῖς αἰδοίοις καὶ οὕτως ἀγω- 

νίξεσϑαι. κατὰ δὲ τὴν ιδ΄ 5) Ὀλυμπιάδα Ὀρσίππου 2) 

1) Πολυμήδης οἷ. ΤΙ Θτϑηη. 
Εταρὰ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 2. Χείρων ἔϑρεψ᾽ 816. ΒοΟΘΟΚὨ. ῥγὸ 

. Βοβοϊογάσα ᾿ἰθοὺύ. Χείρων ϑρέψεν. --- ϑρέψεν Χείρων ϑριύζει. 
Ὧ6 γϑσβ. θσ. Ρ. 41, Χείρων ϑρέψας Μυρίζ. ἀθ οιμομά, ΤΈΘορ. 
Ῥ. 8ὅ. : 

2) περὶ τὰ αἰδοῖα ὅ86}0}1. ταΐπη. --- 8) ιδ΄ 1 δῖ. Μιοί.; τ 
καὶ β οιῃ. Α, 1β ὅ36}011. ταΐηχι. ---- 4) Ὀρσίππου οχ Εὐδίαίμϊο 
εὖ Ῥαυβδηΐα στϑροϑυϊῦ Ὠιπά.; Ὀρέππου οι. Α 6. β080]}. ταῖπη., 
᾿Ερσίππου Ὑἱοῖ. 
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τοῦ “ακεδαιμονίου λυϑὲν ἀγωνιζομένου τὸ περίζωμα 
αἴτιον αὐτῷ νίκης ἢ ἐγένετο,. ἐξ οὗ νόμος ἐτέϑη 
γυμνοὺς τρέχειν. ΟἿ, 6801. ΜΨιοῖ, δὰ 100.: νεώτερος 

οὖν Ἡσίοδος γυμνὸν εἰσάγων Ἱππομένη ἀγωνιξόμενον 
τῇ ᾿Αταλάντῃ.3) Ἐπδίαϊῃ. δὰ 106. ρ. 1894, 14 5βαᾳ. οι. 
1446 Βδ8. Ῥδύβδῃ, 1, 44, 1. Τμυογά. 1, 6. 

42, 

Ἐξ ὧν οὔρειαι Νύμφαι ϑεαὶ ἐξεγένοντο 
καὶ γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοεργῶν, 

Κουρῆτές τε ϑεοὶ φιλοπαίγμονες, ὀρχηστῆρες. 
Βίχδῦ. ΣΧ ρ». 471: Ἡσίοδος μὲν γὰρ ΕἘχατέρω) καὶ τῆς 
Φορωνέως ϑυγατρὸς πέντε γενέσϑαι ϑυγατέρας φησίν 
» Ἐξ ὧν --- ὀρχηστῆρες“. 

48. 

Καὶ κούρην ᾽άραβοιο, τὸν Ἑρμάων ἀκάκητα 
“ γείνατο καὶ Θρονίη, κούρη Βήλοιο ἄνακτος. 

Βίταρο 1 Ρ. 42: Ἡσίοδος δ᾽ ἐν καταλόγῳ φησί .,καὶ --- 

1) ἥττης 3080}]. τΐτπ. --- 2) ἀγωνιξόμενον ταλάντων ΥἱἹοῖ,͵, 
γογᾶσα 1δοΐ. οχ Ἐϊυβίδδηϊο τοϑῦ. Ηδθγῃθ. γυμνοὺς εἰσάγων ἀγω- 
ψιστάς 8601. ὕϑῃ. Β σγϑὶαὉ18 Οὐ βϑίθ. --- 8) οσυβ οοχταρίμθ. 
'“Ἑκατέρω γῬ]οτίαυθ, 4}11 ΕἙκατέρου, ᾿Εκατέου, γ6] ᾿Εκαταίου. 

Ἑταστη, ΧΙ. 1. οι ἐξ ὧν ροοίδο δοϊλυάϊοαὺ ΜΑΤΟΚΒΟΝ. 
-- Τλρυ] Βισδθομῖβ ὄρειαι --- ἐγένοντο. ὍὯδ ὑοΐο 1ο60 ΠΟΌΘΟΙΚ 
ἈρΊΔΟΡὮ. Ρ. 1116: Ηοχυμα ῬΆΥΒ ῬΥΙΟΥ δι ΤΩ ΘΠ 086 Βουιρύδ δϑὺ 
εὖ 606 χηϑίοΥ Οὐγούΐστι 60 ϑ.ι0υ18 σοιηρδγοαὺῦ 80 Ὧ6 ραΐδσ αὐἱάθχῃ, 
ΒΙΘ ἰΒ ὍπῸΒ ἕαϊὺ εἶσ ρίυσοβ. Ῥζὸ Ἑκαταίου Ἢ Θ]οἴκαταϑ βαῦ- 
βεθαι 'Ἑκάτου οοπἱοούστα Ρ]ΔΏΒ10111, ουἱ δὰ ἀϊτηϊάίατα δαβαρυ- 
Ἰαΐαν 8680]. ,γο. 77. Οὐυγοῦοθβ ΑΡρο] 8 οὐ Θϑϑηδιαϊθ ὩγΤΑρΡὮδ6 
Οτοίάσδθ Α]108 ροσβίθθηβ, β0ἃ πὸ Ῥχὸ οϑυίά σχϑοὶριαατ οὐβίδὺ 
ξοῦδπδ 1061 ρ]υτιυβ ρδυύυβ ὑστιποδῦ υἹϑ]οβιΐαβ οὗ ααοᾶ ΑΡο]]1- 
ΠΟΘΙ δ υ ΟσΏΤΩ ρδίγθια 6886 ποβοϊζυσ. [1ἴϑαθπθ Ὠἴηο Π1}1] δια] 18 
αἰβοίσατβ αἀαδτὰ (ὐγοίθβ ἀθ Ρ]606 ἀθοστμλ ἔυ18686 ΔΙἤ 68 ΝΎΤΩΡ 19 
Βδσπίβαθθο ϑβδίγγθασθ οὖ τοπὔ6 0118 ΒΥ νΔΏ18"., 
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ἄνακτος. Οἱ, Ἐπδίαϊῃ, δὰ Οᾶ. Ρ. 1484, 68 Βοπι. 168 
Βδ8. δά θιοη. Ῥογὺ. 927. 

44. 

μοίαμπ. Ῥ]δοιά,. Ατρ. ΟυὐἝᾶ, Μοὺ. 110. 1Υ̓ὕ. δῦ. ὅ 
Ῥ. 811 Βδίανυ. 501] ργδοϊδίδιη 1θυσούμβοθῃ οχσ ΕἸΣΎΠΟΣΠΘ 
οὐ Οτόμδιηο ἀομθοιηθηΐᾶθ ῥσϊποῖρθ, οὐἹρῖηθ Β6]1 σοῃιίᾶτη, 
ΟἸγαθθδθ 8δοὸ Ἐμοᾶο, ΟἾγοθβ τηϑίσὶ οὐ ΟἸγέϊδθ, αὐδιάτη. 
Ῥα]ο γι πη δηΐθ 80]]1οἱθατη δηϊτηατη ορογαὺ, αἸ]οχιὺ, Ἐπ 
ΟΌΡΙΘΗΒ, αὖ 1π πη οαϊοίβ, οαρίἀιξαίθια βοᾶδυθ, 18 ΒΡΘΟΊΘΙΙ. 
τηϑ χβ ΡῈ61186 ΕἸ ΟΤΎΠΟΙΏΘΒ ΘΟΒγοΥβα8, ΥὙἹγρίμθιω ἀθοθρίϑιη. 
ἄ010 νἱθϊανιῦ. Ουΐὰ8 δαυϊίοχιο ΟἸγίλθ ᾿ποθηβα, αὰ8 ποπάθτι 
βαίϊαϊαβ ογαὺ 530], ραγϑιϊ ρυ61180 ἱπάϊοανιύ. ΟΘυδπὶ 1116 
ααὰπι ἰοτδθ ἀρίοαϊββοῦ, υἱδιδίου ϑαγωββὶ ΤΩ]ΒΘΥΘΟΥ ἼΤΩ. 
ΘΧΒΣΡοη5, αἰάποῖο 8010, ουἱ βυθιθούδ ἔπογαῦ, ῬΥῸ 68 σγράτη. 
ἐλποΐϑια πθοΐϑυθ, ααδ στα ββίσηδ, α118 ΠΟΙ] Όσιϑα 6 οββϑῦ, 
οχία]ὐ, αα8ὸ ἰπυγθᾶ 8αρθ]]α αν. Ἠοο Ἠθβιοάπβ ἱπαϊοαί. 

4. 

014. δὰ Μοὶ. ΧΙ ἔδ0. 4 ρ. 8604 ϑίανυν. Ῥδῃ αὐῦχα 
ΤΥρΟΪασα τηοπΐθχη γαϊδθ γθαποιίδηβ βία 80 οὈ]θοίαγοί, 
οἰαΐαβ ρ]ουῖα δργυοβϑύϊθση ΝΥτρμδσυτη, ΔΡΟΙ]Π] θα ἴῃ ΟΘΥ- 
ἰδήθη ἀθυοοᾶν. Ιπᾶϊοθ οὐρὸ ΤΊΔ0]0, Ουἶὰ8 π]0Ὼ8 Θτϑί, 
αάστῃ νἱοίοχία, ΑΡΟΙ]ηΐ οββοὺ δαϊυάϊοαία, ΜΙᾶδθ τορὶ βυργᾶ- 
αϊοΐο αἀβιαϑηὐ 50]} αἸΒρ]1οα. Θάδτὰ ΟὉ . οασβθδηῃ ἄροὶ]ο 
 ΉἸ.]Ἀ0ΨὌΕ ᾿γαϊ!β ΔΌΥΟΒ Θ᾽ ΔΒ η86 τπὺὖ Θββθαῦ ΒΘΙΩΡΙ ΘΥΏΟ 
οἴἴϑοιί. οὐ Ἰπατοίπση πᾺ}}} γοὶ ἔβδοουθαῦὺ. Θυΐ ἰδίηθα ἔοτ- 
Ὁ ΜΙιᾶάαδθ οββθὸ Μαίγιβ Μδρῃδο ἢ]18. ΕἾΘ ΘΗ Οὐ] 
Ἠρβοαο οοηβομθ Ονμαϊαβ. 

40. 

Τρια. δα Μοὶ. ΧΙ ἴα. 8 ρ. 8738 ϑίαυ. ΜθηηΟΙ, 
ΤῊ ΒΟΩΙ οὐ Αὐγόγᾶθ ἢ]ϊυΒ, ῬΥδΙλΟ ἔρυθηβ ϑδυχι) ἶσα, 8 
Α6}1110 οοοΙαϊθαγ. ΜΟΥ ΘΥρΡῸ Ῥγθοὶθαβ Ρὑγὸ δαβιάθπο οΟΥ̓ΟΙο 
Ἰπαποθηᾶδθ 1πο158 δῸ ψῶγθ ἱηροίχαὺ, αὖ 1ἢ ΟἸΠΘΙΘΒ θὰ δἄσϑίο 
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ΥΟΩῸ ΒΟΙΌΓΘΒ ἴῃ γο] Ογ08 ΘΟ νοσίδη ον, ΜΘΙΩΒΟΙ16Β ὨΟΥΩΪΗΘ. 
Θυδο ΤἸΘΙΔΟΥΘΒ Ὀ6]11, αὐυοΐδημ!β δὰ Βορυ]οστση οἷ118 ὁ0- 

γυϑηϊαηΐ, οὗ ἰπίοσ 86 αἰπηϊοδηῦθβ ΒΒΏρΡΌΠΘ 80.0 ΤΩΘΗΣΡῸΒ Θ1Ὲ8 
ἔγθραυθηΐθθ Ῥαγϑηΐδηΐύ. ΕΛ ᾿ρβῷ τορδῦοῦ οἷὰβ τηϑὑα 18 
θα ροσῖ θα ᾿ΔΟΥΤηΔΒ ἀοθιἀουίο 811 βὰ} Μοιηπομὶθ ἰγ8}8- 
τηυίδὺ ἴῃ τόσοχα, ουἱ ἢ) ἰδίαθπ τποπυμαθαίαχα ἴῃ. ΡΏΓΥ βία 60ῃ- 
βέϊξαϊῦ ραύχτιυαβ οἷυ8, υὖ Ηρβιοαὰβ τνυϊ]ύ, 

47. 

"Ζ4ργος ἄνυδρον ἐὸν Ζαναὸς ποίησεν ἔνυδρον. 
Ἐπαδίδίμ, δὰ 1. ρ. 461, 2 βαᾳ. Βοιι. 860 8ᾳ. Βα8. Πολυ- 

δέψιον δὲ τὸ Γάργος καλεῖ ἢ ὡς πάνυ ποϑούμενον 
“Ἕλλησιν ἢ ὅτι μυϑεύεται ἄνυδρόν ποτε εἷναι, ὕστερον 
μέντοι εὔυδρον γενέσϑαι Ποσειδῶνος ἀναῤῥήξαντος 
τὰς ἐν Δέρνῃ πηγὰς διὰ τὸν τῆς ᾿Δἀμυμώνης ἔρωτα, 
ἐξ ἧς καὶ ᾿Αμυμώνια ἐν "άργει ὕδατα' ἢ καὶ ἀπὸ τῶν 
ΖΔαναΐδων, αἷ παραγενόμεναι ἐξ Αἰγύπτου φρεωρυχίαν 
ἐδέδαξαν, ὡς ἩΗσίοδος ,,άργος -- εὔυδρον“. Ἑππᾶθπι 
γ. οἰϊαὺ ϑίσαρο ΥΠ|Ι Ρ. 871: »»ά4ργος ἄνυδρον ἐὸν 41α- 
νααὶ ϑέσαν άργος ἔνυδρον". οἵ. ». 8710: περὶ δὲ τῶν 
μυϑευομένων πηγῶν εἴρηται διότι πλάσματα ποιητῶν 

ἐστί. πλάσμα δὲ καὶ τὸ .)4ργος ἄνυδρον ἐὸν Ζανααὶ 
ϑέσαν "Ἄργος ἔνυδρον“. ΟΥ, Ηοβγοὶ. ν. δέψιον “4ργος.ὃ) 

48. 

5680]. δᾷ Ἐπ’. Οἵ. 872: Η πολλὴ δόξα κατέχει 

μὴ ἀφῖχϑαι τὸν Αἴγυπτον εἰς "άργος, καϑάπερ ἄλλοι 
τέ φασι καὶ Ἑκαταῖος γράφων οὕτως ..0 δὲ Αἴγυπτος 
αὐτὸς μὲν οὐκ ἦλθεν εἰς “4ργος, παῖδας δὲ, ὡς μὲν 

1) ου1] β5΄6 Μυποῖκ, Μαγοκβοι,; αὐοᾶ νυϊρο. 2) ἐὸν “ανααὶ 
Μοΐηθκο ὑχὸ ϑεοὶ δ᾽ αὖ ό 8) Ρτο Ἤθεϊοαϊ ποτηΐηθ Ηθ]]οἀοχσθτχα 
ποι ρδυυαομ στη 6886 οἱ. ΒαΒμζο ΗΒ ΟΣ. ΠΟ Ρ. 8. 
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Ἡσίοδος, ἐποίησε πεντήκοντα, ὡς δὲ ἐγὼ λέγω, οὐδὲ 
εἰσί". ' 

49. 
Βίχαρ. ὙΠ] ρ. 870: Καὶ ᾿Απολλόδωρος δὲ μόνους 

τοὺς ἐν Θετταλίᾳ καλεῖσϑαί φησιν Ἕλληνας οΜυρμι- 

δόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες“, Ἡσίοδον μέντοι 
καὶ ᾿Αρχίλοχον ἤδη εἰδέναι καὶ “Ἕλληνας λεγομένους 
τοὺς σύμπαντας καὶ Πανέλληνας, τὸν μὲν περὶ τῶν 

Προιτίδων λέγοντα ὡς Πανέλληνες ἐμνήστευον αὐτάς, 
τὸν δὲ κτλ. ᾿ 

ὅο0. 

Εἴνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὦλεσαν ἄνϑος. 
ϑαϊὰ, ν. μαχλοσύνη (11, 1 Ρ». 782 Βογη.)" κατωφέρεια, 
γυναικομανία᾽ “Ησιόδειος ἡ λέξις" λέγει γὰρ περὶ τῶν 
Προίτου ϑυγατέρων" ..οεἵνεκα --- ἄνθος“. 5080]. ὕθῃ. 
Α δᾶ 1. “ἃ 2δὅ: καὶ ἡ μαχλοσύνη κοινῶς ἐστὶ γυναι- 
κομανίαἷ) ..... Ἡσιόδειος δ᾽ ἐστὶν ἡ λέξις" ἐκεῖνος 
γὰρ πρῶτος ἐχρήσατο ἐπὶ τῶν Προίτου ϑυγατέρων. 
ΟΕ Ἐυθίαϊῃ. δὰ 1ο06. Ρ. 1887, 84 ἤομπι. 1466 Β88. 

Ἡοβιοᾶοδ βϑουαΐὰβ οϑὺ Αϑ]δῃ. ΟῚ. Ἡ. Π], 42. 

ὅ1. 

Καὶ γάρ σφιν κεφαλῇσι κατὰ κνύος αἰνὸν ἔχευεν" 
ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχεϑεν, ἐκ δέ νυ χαῖται 
ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο ὃὲ καλὰ κάρηνα. 

Ετδρτα. 1. ὥλεσεν οὰπὶ ἰπϊθὰβ οοαὰᾶ. ϑυϊάδα ΜδτΟΚΒΟΝ., 
οἶδα αὖ Βυθ᾽θοίαχα 810 ἡ τῆς Κύπρου βασιλές“. ΟἿ, ΑοἸΐδη, 1. 1. 

1) 519. Οονοῦ ῥχὸ γυναικὸς μανία. 
Ετϑρτα. 11. ἃ. κατέσχεϑεν] 310 Ηοζηῃδὶυθ. κατέσχεν Ἐπιβίαίδ. 

κατήσχυν᾽ γο]υϊῦ θγηθ Οβοσν. δὰ ἀρο))οᾶ. Ρ. 110, κατέσχναιν 
ΒοΥΡΚ ἀθ τθ]]. οοσὰα. Αὐἰΐ. ὑ. 38. --- ἐκ] ἐν Επβῦ,; οοΥσ. θα. 



ΟΑΤΑΙΟΟΙ ἘΒΔΟΜΕΝΤΑ, 101 

Ἐπϑέδίι. βὰ Οἄ. ρ. 1746, 7 βαᾳ. Βομι. ὅ28 Β88.: ᾿Εκ δὲ τοῦ 
ῥηϑέντος κνύω καὶ χνύμα δακτύλων προφέρει [ἪἬροωδια- 
νός] ([ Ρ». 445 Τιοπέ2.) ...... «νος καὶ κνύος δὲ τὴν 
φϑορὰν κατὰ γένος οὐδέτερον ....... φέρων καὶ 
χρῆσιν ἐκ τοῦ παρὰ Ἡσιόδῳ καταλόγου περὶ τῶν 
Προιτίδων. ..«καὶ γάρ --- κάρηνα“. Ὗ. 1 Ἰαυᾶαὺ αγδιημι. 
1ἴπ τα. Απ. χου. 1 ρ. 226. Οἷ. Ἐΐγια. Μ. γ. 528, 8. 

[Εοτοᾶ. Π ὑῥ. 901 [1,οπἰ2.]. 

52. 

5680]. θη. οὐ τΐπη. δὰ Ηομ. Π. Μ, 292: Εὐρώ- 
πὴην τὴν Φοίνικος Ζεὺς ϑεασάμενος ἔν τινι λειμῶνι 

μετὰ νυμφῶν ἄνϑη ἀναλέγουσαν ἠράσϑη καὶ κατελϑὼν 
ἤλλαξεν ἑαυτὸν εἰς ταῦρον καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος 
κρόκον ἔπνει, οὕτως τε τὴν Εὐρώπην ἀπατήσας ἐβάστασε 
καὶ διαπορϑμεύσας εἰς Κρήτην ἐμίγη αὐτῇ" εἶϑ᾽ οὕτως 
συνῴκισεν αὐτὴν ᾿Αστερίωνι τῷ Κρητῶν βασιλεῖ" γενο- 

μένη δὲ ἔγκυος ἐκείνη τρεῖς παῖδας ἐγέννησε, Μίνωα, 
Σαρπηδόνα καὶ Ῥαδάμανϑυν. Ἡ ἴστορία παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
καὶ Βακχυλίδῃ. 8080]. Ὑἱοῦ. δᾶ ἸΙοος. Ἡσίοδος δὲ Εὐ- 

ρώπης καὶ “ιὸς αὐτόν (80. τὸν Σαρπηδόνα) φησιν. 
ΟἿ, 5680]. Ῥᾶσ. δρ. ὕτσϑιωη. Απ. Ῥαγ. Πρ. 21. 8680). 

γαΐ. δὰ Ευγ. Β.68. 28. 

88. 

ΞΟΒΟΙ]. Πϑὰγ. δὰ ΑΡΟ]]1. Βμοᾶ. Π, 178: ᾿ζγήνορος 
γὰρ παῖς ἐστιν (ὃ Φινεύς), ὡς Ἑλλάνικος" ὡς δὲ 

Ἡσίοδός φησιν, Φοίνικος τοῦ ᾿Δγήνορος καὶ Κασσιεπείας. 

84, 

ἈΡο]]οᾶοτσ. 1Π|, 14, 4, 1: Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν (4δω- 

νιν) Φοίνικος καὶ ᾿Δλφεσιβοίας λέγει. Ῥτον. δᾷ Ὑοτχρ. 
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ΕΔ). Χ, 18: Αάἄομῖβ, αὖ Ηοβιοᾶυβ αιὖ, ῬΒΟΘΩΙΟΙΒ οὐ ΑἹρΒδ- 

ΒΙΌΟΘΒΘ. 

δὅ. 

Ζημοδόκης, τὴν πλεῖστοι ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
μνήστευον καὶ πολλὰ καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ὀνόμηναν, 
ἴφϑιμοι βασιλῆες, ἀπειρέσιον διὰ εἶδος. 

ῬουρἈγτῖαβ ἴῃ 8500]. ὅπ, Β δὰ ἤοῃι. 1]. κα, 200 46 γοῦθ 

ἀπειρέσιος ἀἰββοτοηΒ: σημαίνει δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ 
εἶδος διαφέροντος καὶ ἄγαν καλοῦ, ὡς παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
ἐν γυναικῶν καταλόγῳ ἐπὶ τῆς ᾿Δγήνορος παιδὸς Ζ΄ημο- 
δόκης,. οτὴν κι τ. λ. --- εἶδος“. Ἐπᾶθπι γουβὰβ αἴοτί 
ΞΟ0]. Ατργ. δὰ Οἀ. α, 98. 

ὅθ. 

Β6.0], ὕοῃ. Α δὰ Ηοῃ. Π, Καὶ, 431 Φρύγες] (Ἡ 
διπλῆ.) ὅτι ἑτέρους τῶν Τρώων οἷδε τοὺς Φρύγας, 
καὶ ὅτι Ὅμηρος οὐκ οἷδε καλουμένους Δυδούς. ἀλλὰ 
Μῆῇονας. πρὸς τὰ περὶ ἡλικίας Ησιόδου. 

δ1. 

Ῥαϊδθρμαίυβ ὁ. 42 περὶ Ζήϑου καὶ ᾿Αἀμφίονος" 
ἱστοροῦσιν ἄλλοι τε καὶ Ἡσίοδος, ὅτι κιϑάρα τὸ τεῖ- 
χος τῶν Θηβῶν ἐτείχισαν. 

ὅ8. 

Αρο]]οᾶ, ΠΙ, ὅ, 6, 2: Ἡσίοδος δὲ δέκα μὲν υἱοὺς 

Εταρτη. ΠΥ. 1. Ζημοδόκης] Ε'αἶθ86 νἹἀοίαν 4“ημοδόκη γ86] -ἼΡ. 
»ασποῦϊναβ ἃ ῬΟΥΡΆΥΤΙΟ, αὖ ποιάθῃ δα βυδπι γϑυθοσασι βἰσιοδσθι 
δοοοϊαχηοάαγοὺ, ρχοΐζοοίαβ υἱάθίυχ", Μδτοκβοι. -- 2. ἐμνη- 
στευον 8680]. δα 1]., μνηστεύοντο 8080]. Οᾶ.; οοτγ, ΗΘΥΠ6. -- 
ὀνόμηναν 8680]. δὰ Οἀ.; ὀνόμηνας 8.680]. 1]. --- 8. δια) 
συ]ρο κατά: οοΥγ. ΚΟΘΟΒΙΥ οομΐ. ΘΡ. 1 Ρ. 13. 
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δέκα δὲ ϑυγατέρας (8ο. φησὶν ᾿Αμφίονος χαὶ Νιόβης 
β γενέσϑαι). ΑοἸδη, ας. Ηϊβὲ, ΧΙ, 86: ᾿Εοίκασιν οἵ 

ἀρχαῖοι ὑπὲρ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν τῆς Νιόβης παίδων 
μὴ συνάδειν ἀλλήλοις. Ὅμηρος. μὲν ἕξ λέγει ἄρρενας 
χαὶ τοσαύτας κόρας, Λάσος δὲ δὶς ἑπτὰ λέγει, Ἡσίο- 
δὸς δὲ ἐννέα καὶ δέκα, εἰ μὴ ἄρα οὐκ εἰσὶν Ἡσιόδου 
τὰ ἔπη, ἀλλ᾽ ὡς πολλὰ καὶ ἄλλα κατέψευσται αὐτοῦ.) 

ὅ9. 

ὅ6801. Μοὶ, δὰ οχα. Π. Ψ᾽, 679: Καὶ Ἡσίοδος δέ 
φησιν ἐν Θήβαις αὐτοῦ (εο. Οἰδίποδος) ἀποθανόντος 
Ἀργείαν τὴν ᾿Αδράστου σὺν ἄλλοις ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν 
χηδείαν αὐτοῦ. 

600. 

Εἰλαρίδην Τιτυόν. 
Εἶγπι, Μ. [». 60, 407 Ξ-- Ἡογοάΐδη, ΠῚ ρ. 887 ἴ,. 46 ἔογ- 
ιηἷΒ ᾿Ελάρα οἱ ᾽'4λέρα. Οοά. Υ. 80. ααἰ8,.: Ὅτι δὲ τούτου 
χρεῖττον τὸ πρῶτόν ἐστιν πίστις ἐκ τοῦ Ἡσιόδου μετὰ 

πλεονασμῷ τοῦ ἱ τὸ πατρωνυμικὸν εἰπόντος ,.,Εἰλαρίδην 
ποτὶ Τιτυόν“. ΟἿ 680]. δὰ ΑΡΟ]]. Βμοᾶ, 1, 761. 

61. 

Ὅστε Διλαίηϑεν προῖει καλλίρροον ὕδωρ. 
ὅθιο]. οι. Α δὰ Ηομι. 1. Β, δ22: Ὁ δὲ Κηφισὸς πο- 
ταμός ἐστι τῆς Φωκίδος, ἔχων τὰς πηγὰς ἐκ Διλαίας, 
ὥς φησιν Ἡσίοδος οοὖστε --- ὕδωρ“. Ὑογθαμι Ἰδυδαὶ 

᾿ς Δ) ὠΘαογῦχα ὑοδὑϊτηοπϊοστιη ἀἰβοσορϑηῦδ 516 Θχρ]οδηᾶδ 
πιἀοίον, αὐ αἰΐοτυσα (ξοτύθ Α6]18η1) δὰ Εἰοθαβ, αἰΐοσπθι δὰ Οδίδ- 
ἰοσαπι τοίογαδυσ. ΜδΥΟΚΒΟΒ. 

ἔσαρῃ. 1.Χ. ΤιοροραίυΣ Εἰλαριάδην. Εἰλαρίδην, αποᾶ 
Ἠοττηβπη οἱ,, 6 οοἀ ἃ. τϑροβυϊῦ Ο αἰδῇ. 

Εταρτα. ΓΧῚ. Διλαίηθεν) 81. Επδι.; Διλαέῃσι ϑ680]. Υ6ῃ. 
-- προχέει Ἐπιδὺ. προΐῳ αοοίί]. Ὁ. 896. 
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οὔθ Επδβίδίη. δὰ 1οοὺ. ῃ. 278, 16 Βοῃ. 208 Βδ8. Οἱ. 

56080}1, οι. Β οὐ 1ρ8. δὰ ν, 5828. 

62. 

Παρὲκ Πανοπῆα διὰ Γλήχωνά τ᾽ ἐρυμνὴν 
καί τε δι᾿ ̓ ᾽᾿Ἐρχομενοῦ εἵλιγμένος εἷσι δράκων ὥς. 

Ββίχαθο ΙΧ ρὑ. 424. 9 Οδρμῖβο: Καὶ Ἡσίοδος δ᾽ ἐπὶ 
πλέον περὶ τοῦ ποταμοῦ λέγει καὶ τῆς ῥύσεως, ὡς δι᾽ 
ὕλης ῥέοι τῆς Φωκίδος σκολιῶς καὶ δρακοντοειδῶς 

παρὲκ --- ὥς“. Ψογδβύτῃ αἰύθγαχα οἰξααΐ 5601). δᾶ Ατϑδί. 
Ῥμδοι. 48ὅ. 

θ8. 

Αὐσύχη. Ῥιμᾶ. ΟἹ. ΧΙΡΥ͂, 1: Κηφισὸς δὲ ποταμὸς 
ἐν Ὀρχομενῷ, ἔνϑα καὶ αἱ Χάριτες τιμῶνται" ταύταις 

γὰρ Ἐτέοκλος ὁ Κηφισοῦ τοῦ ποταμοῦ υἱὸς πρῶτος 
ἔϑυσεν, ὥς φησιν Ἡσίοδος. διὰ δὲ τοῦ Ὀρχομενοῦ 
ὁ Κηφισὸς ῥεῖ. Ὁ 

64. 

ΒΚΉμ0]. Ψιοῦ. δὲ 108. δᾷ Ηομι. 1]. Η, 9: Ὁ γὰρ τοῦ 

Μενεσϑίου πατὴρ ᾿Δρηίϑους Βοιωτὸς ἦν κατοικῶν 
"Ἄρνην ἔστι δὲ αὕτη Βοιωτίας, ὡς καὶ Ησίοδός φησιν. 

Ῥτάρτα. {Χ1].1. Ὀθ δ σϑοηἱδβ ἸΣΌσ]6 ΟΡ ὕταΙΒ ρϑτύτα οομβίαῦ 
[ὅς παρὰ πανοπίδα ὩΟΠΠΆΪ]]1, παρὲκ (Ὁ) πανοπὴ διὰ (νοὶ παΡο- 
πιδιὰ) 811}. παρὲκ οὐτὰ 6. τοοοηίῦ., Πανοπῆα διὰ Μοϊποκίυπι 
ΒοοαϊιιΒ ΒΟΥΙΡΒΙ. --- 2. καὶ δὲ βέγερο, καί τε ΟὐΥαθΒ 6 8080]}}. 
Ατδὺ. --- διερχομένου (Ἰϊ. 6. δε᾽ ᾿Ερχομενοῦ, ἃ6 απὸ οορίίανογαπξ 
Του βο!. 8111) 860]. νοῦ. δὰ Ασαῦ. (ΔῸ οαϊΐοσθ ο0]][8): :ἰδαὰθ 
δι᾿ ᾿Ερχομενοῦ (οἴ. ΑἸγθηΒ ἂθ ἀ14]. 8460]. Ρ. 178) χϑροϑτ. Ὀρ- 
χομενοῦ ϑίχϑῦ. --- εἰλιγμένος) ἠπειγμένος 8801]. δὰ Αταύ. --- 
Οδίοσασα ὮῸΒ ὙΘΥΒῸΒ ΟἿΣ ΒΌΡΘΙΊΟΥΟ ἔγαργηθηΐο οουϊαηρὶὺ ΗΘΙΤ. 

1) πρῶτος ἔϑυσεν. διὰ -- ῥεῖ, ὥς φησιν Ἡσίοδος Βοττα. 
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θὅ. 

(Βογοᾶϊαῃ. [1 ρ. 228 1,.] δρυᾶ) ϑίθρῃ. Βγα. νυ. Ὀγχη- 
στός, ἄλσος ....... κεῖται δὲ ἐν τῇ ̓ Δλιαρτίων χώρα, 

ἰδουϑὲν δὲ ὑπὸ Ὀγχηστοῦ τοῦ Βοιωτοῦ, ὥς φησιν Ησίοδος. 

66. 

ϑίορῃ. Βγζ. νυ. “ἐγώ: Ἔστι καὶ Αἰγαῖον πεδίον 
συνάπτον τῇ Κίρρᾳ, ὡς Ἡσίοδος. λέγεται παρὰ Αἰγᾶν 
ποταμὸν φερόμενον ἀπὸ τοῦ περὶ τὸ Πύϑιον ὄρους, 

ἀφ’ οὗ καὶ τὸ πεδίον “ἰγαῖον. 

67. 

Ἀροϊ]οᾶον. Π, 1, 1, ὅ: Νιόβης δὲ καὶ Διός, ἧ 
πρώτῃ γυναικὶ Ζεὺς ϑνητῇ ἐμίγη, παῖς "4ργος ἐγένετο, 

ὡς δὲ ᾿ἀκουσίλαός φησι, καὶ Πελασγός, ἀφ’ οὗ κλη- 
ϑήναι τοὺς τὴν Πελοπόννησον οἰχοῦντας Πελασγούς. 
Ἡσίοδος δὲ τὸν Πελασγὸν αὐτόχϑονά φησιν εἶναι. 
Οὐ 1Π| 8, 1, 1. ϑοινίαβ δὰ ψοσρ. Αθῃ. Π|, 88 Ῥοϊδβρὶ] 
αὶ Ῥοίαβρο ἰθστϑο Π]1ο, αὶ ἴῃ Ατοδάΐα ψϑηϊΐαβ ἀϊοϊναγν, αἱ 
Βρβιοᾶπβ ἐγδαϊί. 

θ8. 

Υἱεῖς ἐξεγένοντο Δυκάονος ἀντιϑέοιο, 
ὅν ποτε τίκτε Πελασγός. 

δίτδυ. Ὑ ». 221: Τῷ δ᾽ ᾿Εφόρῳ τοῦ ἐξ ̓ ἀρχαδίας εἶναι 
τὸ φῦλον τοῦτο (βο. τοὺς Πελασγούς) ἦρξεν Ἡσίοδος. 
φησὶ γὰρ ,ουἱεῖς --- Πελασγός“. 

θ9. 

'Βίορῃ. Βγ2. υτ. Παλλάντιον" πόλις ᾿Δρκαδίας, ἀπὸ 
Πάλλαντος, ἑνὸς τῶν Δυκάονος παίδων, ὡς Ἡσίοδος. 
μ΄... ἍὩὉ-Ὁ  . 

Ἑτάρτα. 1ΧΥ]Π. 1. Τιοροραίαν ἕξ ἐγέν.; οχαθῃᾶ. ΟὐΥΒ6Β. 
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10. 

Φέλλον ἐυμμελίην τέκετο κλειτὴ Μελίβοια. 
Ηοτοάΐδη. περὶ μον. λέξ. ». 11 (ΠῚ Ρ. 918 1οπἰ2.) Φέλλος 
τὸ κύριον. Ἡσίοδος ..Φέλλον --- Μελιβοίᾳ“. 

41. 

Οἱ πρόσϑε φανὴν ἔντοσϑεν ἔκευϑον. 
ΤΌΙΑ. ». 18 (1 ν. 924 1,οπἰ2.) Τὰ διὰ τοῦ ανὴη ἐκφερόμενα 
ϑηλυκὰ μονογενῆ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς πάντα βαρύνε- 
ται, πτιδάνη, δρεπάνη, σαργάνη, βρυχάνη, τρυπάνη᾽" 
ἀλλὰ μόνον τὸ μηχανή σημειοῦται ὀξυνόμενον. προσ- 
ἔϑηκα ὑπὲρ δύο συλλαβὰς διὰ τὸ φανή παρ᾽ Ἡσιόδῳ 
ἐν δευτέρῳ (80. καταλόγῳ) εἰρημένον ..οὗ --- ἔκευϑον“, 

42. 

Νοῦϑος δὲ ποδῶν ὑπόδουπος ὀρώρει. 

Τοϊά. Ρ. 42 (Π ". 947 1,6πἰ2.)}: νοῦϑος κύριον, καὶ ψόφος, 
ἣν οἷδεν “Ησίοδος ὃ ἐν τρίτῳ (50. καταλόγῳ)" ««νοὔϑας 
- ὀρώρει“. 

78. 

ΟΣ φὶν δ᾽ αὐτοῖς μέγα πῆμα. 
ΑΡΟ]]οπ. Ὥγβο. ἂθ ρχόποια ρ. 886 ἃ Βοκκ.: ὑπὸ γὰρ 
Ἡσιόδου ἐν ἀρχῇ τεϑεῖσα (ἡ σφίν) εὐλόγως ὠρϑοτο- 

Ετάρτα. ΩΙΧΧ, τέκε τῇ ΜΜελιβοίᾳ οοἂ., τέκετο κλειτὴ ΜΖελί- 
βοια Ηδητήδημ, τέκετ᾽ Αἰγείδῃ Μελίβοια Βοταῖς Αμπδουῦ. ῥ. 260; 
τέκε τηλεκλυτὴ ΜΙελίβοια γ6] τηλεκλυτῇ ΓΜελιβοίῃ (,,αὐ 1ῸΣ πϑδπβ 
ἥκει ἀϊοαΐασ ῬΏΘ.1]08 ἃ πθβοῖο αὐἂᾷ Βοσοΐθδ) αοσίςὶ!. τηλεκλειτὴ 

ΘὮΧΒ. 
Ετδρστα. ΠΧΧΤΙ. ὑπόδουπος Τιοιτα; ὕπο δοῦπος ναϊρο. 
1) 810 Τιθῆσθ; οἱ Ἰθροραίοσ φμοῦϑος κύριον, ψόφος ἐν 

οὔδει. Ἡσίοδος κτλ. 
Ετάρτα. ΠΧΧΠῚ. σφίν τ᾽ ατγδμλτ. 8Ρ. ὔσϑμι. --- ΡΟ ]ουΐυπι 

Ἰοοῦμῃ Ἡρβιοαὶ ΟρρΡ. ὅθ βρϑοΐίδυθ σϑηϑϑηῦ βοβδοίοσ, ροβῃ. 8). 
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νήϑη ἐν τρίτῳ (80. καταλόγῳ) οὐφὶν δ᾽ --- πῆμα“. 
ατβϑιομι. ἴῃ Οτᾶμ.. ἀπϑοοᾶ. Ὅχοῃ. 1 ρ. 8388. 

74. 

ΒΘΠ0]. Τιϑυγ. δᾶ ΑΡ0]1]1. Ἐμοᾶ. 1, 46: Οὔτε Ὅμηρος 
οὔτε Ἡσίοδος οὔτε Φερεκύδης λέγουσι τὸν Ἴφικλον 
σὺν τοῖς ᾿Δργοναύταις. 

τ. 
Τρ. ΤΠ, 181: Πεπηρῶσϑαι δὲ Φινέα φησὶν Ἡσίο- 

δος ...... ἐν τῷ 7 καταλόγων, ἐπειδὴ τὸν μακρὸν 
χρόνον τῆς ὄψεως προέκρινεν. 

76. 

ΞΟΒΟΙ. Ῥαγ. δὰ Ἀρ0]}. Ἐμοά. 1. ]. οἱ Ευάοοὶᾶ Ρ. 416, 8: 

Παῖδας δέ φησιν αὐτῷ (80. τῷ Φινεῖ) γενέσϑαι Ησίο- 

δος δύο, Θυνὸν ὃ) καὶ Μαριανδυνόν. ΟἿ, 680]. Τιϑαγ. 
δα 100. 

11. 

Ἀροϊ]]οᾶογ. 1, 9, 21, 6: Διωκομένων δὲ τῶν ἁρ- 
πυιῶν ἢ μὲν κατὰ Πελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην 
ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης “ἄρπυς καλεῖται. 
ταύτην δὲ οἵ μὲν Νικοϑόην οἱ ὃὲ ᾿Δελλόπουν καλοῦ- 
σιν. ἡ δὲ ἑτέρα καλουμένη ἸὩκυπέτη, ὡς δὲ ἔνιοι 
᾿Ωκυϑόη (Ἡσίοδος ὃὲ λέγει αὐτὴν Θχυπόδην), αὕτη 

᾿ κατὰ τὴν Προποντίδα φεύγουσα μέχρι Ἐχινάδων ἦλϑε 
νήσων, αἵ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Στροφάδες καλοῦνται. 

18. 

Ἔνϑ᾽ οἵ γ᾽ εὐχέσϑην Αἰνηίῳ ὑψιμέδοντι. 

1) Βῖο β6801. [δὰτ.; Θυψννὸν β61ο]. Ῥατ. ο. Επᾶοο, 
Βτάρτα. ΠΧΧΥ͂ΠΙ. ᾿ οἱ εὔχεσϑον Οοᾶ. Ῥᾶχ, 

Ἑρίςς, τσ. Ἐσδρταθπίβδ. 1, ὃ 
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ΒΚ080]. Τιϑαγν. δᾷ Α}0]11, Βμοᾶ. 1Π|, 297: Ὅτι δὲ ηὔξαντο 
οἱ περὶ Ζήτην τῷ 41ὴὶ στραφέντες λέγει καὶ Ἡσίοδος 
ΈΕνϑ᾽ -- ὑψιμέδοντικ. [8680]. Ῥαγ.: Ὅτι δὲ ηὔξαντο 
τῷ Διὰ καταλαβεῖν αὐτάς (8ο. Ἠδιργ 48), λέγει κελ 
ἔστι γὰρ ἀζΐνος ὄρος τῆς Κεφαλληνίας, ὅπου Αἰνησίου. 
Διὸς ἱερόν ἐστιν. 

79. 

Τοϊᾷ. ῬδΌ}10 ἱπῖγα: ᾿“πολλώνιος μὲν οὖν τὴν ἀπο- 
στρέψασαν τοὺς περὶ Ζήτην Ἶριν λέγει, Ἡσίοδος δὲ 

Ἐρμῆν. 
80. 

8080]. ωϑὺγ. δὰ Α}0]]. Ἐμοᾶ. Π, 296: Οἱ δὲ Στρο- 
φάδας φασὶν αὐτὰς κεκλῆσθαι, καϑὸ ἐπιστραφέντες 
αὐτόϑι ηὔξαντο τῷ 41 καταλαβεῖν τὰς “Αρπυίας. 
κατὰ δὲ Ἡσίοδον καὶ ᾿Αντίμαχον καὶ ᾿ἀπολλώνιον οὐ 
κτείνονται. 

81. 

Ἡδυροογαύϊοι οὐ διαϊὯ88 [Π,| 2 ρ». 1858 Βοχμ.] ν. 

ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες" λέγοι ἂν τοὺς ὑπὸ Σκύλακος ἐν 
τῷ Περίπλῳ λεγομένους Τρωγλοδύτας καὶ τοὺς ὑπὸ 
Ἡσιόδου ἐν γ᾽ καταλόγου Κατουδαίους ὀνομαξομέ- 
νους. 

82, 
ϑίχαρ. 1 ». 48: Ἡσιόδου δ᾽ οὐκ ἄν τις αἰτιάδαιτο 

ἄγνοιαν, Ἡμίκυνας λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους καὶ 
Πυγμαίους. ὙΠ ν. 299: καὶ γὰρ τοὺς ἔτι νεωτέρους 

Ετδρίοω. ΧΧΧΙ, ΤΧΧΧΙῚΪ δὰ Ατρομδαίαγασα οχρθαϊ ! ΟὩΘΤΩ 
ἃ Ῥοθία οῃδχγδίβδια τοί ΜΑΤΟΚΒΟΒΘΗ͂, 
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ἐκείνου πολλὰ ἀγνοεῖν καὶ τερατολογεῖν, Ησίοδον μὲν 
Ἡμέκυνας λέγοντα καὶ Μεγαλοκεφάλους καὶ Πυγμαίους. 

Ηδσροου. ν. ΜἭακροκέφαλοι" ἔϑνος ἐστὶν οὕτω καλού- 
μενον, οὗ καὶ Ἡσίοδος μέμνηται ἐν γ΄ γυναικῶν κατα- 

λόγῳ. Παλαίφατος δ᾽ ἐν ξ΄ Τρωικῶν ἐν τῇ Διβύῃ 
φησὶν ὑπεράνω Κόλχων οἰκεῖν τοὺς Μακροκεφάλους.) 
ϑίορῃ. ΒγζΖ. νυ. Ἡμίκυνες. 

89. 

5080]. Τιϑῦγχ, δὰ Α}0]]. Βμοά. ΙΥ͂, 284: ἩΗσίοδος δὲ 
διὰ Φάσιδος αὐτοὺς (58ο. τοὺς ᾿Δργοναύτας) εἰσπεπλευ- 
κέναι λέγει. 

84. 

ΤΟΙ. δὰ ΤΥ, 269: ἩΗσίοδος δὲ καὶ Πίνδαρος ........ 
διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ φασιν ἐλθεῖν αὐτοὺς (τοὺς ᾿4ργο- 
ναύτας) εἰς Λιβύην καὶ βαστάσαντας τὴν ᾿Δργὼ εἰς 
τὸ ἡμέτερον πέλαγος γενέσθαι. 

88. 

Θέχαρ. 1 ρ. 38: Ἐρατοσθένης δὲ Ἡσίοδον μὲν 
εἰκάξει πεπυσμένον περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης ὅτι 
κατὰ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν γεγένηται, πιστεύσαντα 
τῇ δόξῃ μὴ μόνον τῶν ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένων με- 
μνῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ Αἴτνης καὶ Ὀρτυγίας τοῦ πρὸς 
Συρακούσαις νησίου καὶ Τυρρηνῶν. 

1) .,Εθϑειοάστα Μακροκαρήνους δατὰ “οηΐθτω σοοδ886 ΘΟΒΣΟἿὁ 
ΜοϊποαΒ δὰ ἔταρτη. ΜϑῃδηαΣ, Ρ. 11. οοῖθ. Νδιῃ οὐΐδτι ἴῃ 
ΤὨδορομΐθ, γ. 2387. Μ88. βαθθηΐ τρικέφαλον γτὸ τρικάρηνον“. 
Θοοί!. 

8. Ἐ 
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80. 

5680]. Τιϑυτ. δᾶ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΠΠ|͵ 811: ἸΗκολούϑη- 
δεν ᾿Απολλώνιος τοῖς κατὰ τὸ Τυρσηνικὸν πέλαγος 

ὑποτιϑεμένοις τὴν Ὀδυσσέως πλάνην , ὧν ἀρχηγὸς 
Ἡσίοδος κατῳκηκέναι λέγων Κίρκην ἐν τῷ προειρη- 

μένῳ πελάγει. 

87. 

Τ01ἃ. ρϑι}1}0 ἱπῦα: Φησὶ δὲ ᾿“πολλώνιος Ἡσιόδῳ 
ἑπόμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος τοῦ Ἡλίου εἰς τὴν κατὰ 
Τυρρηνίαν κειμένην νῆσον τὴν Κίρκην ἐλϑεῖν. 

88. 

ΙΝνῆσον ἐς ᾿ἀνϑεμόεσσαν, ἵνα σφίσι δῶκε Κρονίων. 
5080]. Τιϑὰγ. δὰ Αρο}]. Ἐμοᾶ. ΤΥ, 892 καλὴν ᾿Ανϑεμόεσ- 
σαν] Ἠκολούϑησεν Ἡσιόδῳ οὕτως ὀνομάξοντι τὴν 
νῆσον τῶν Σειρήνων ,οονῆσον --- Κρονίων“. ὀνόματα 
δὲ αὐτῶν Θελξίοπη ἢ Θελξινόη, Μολπή, ᾿4γλαόφωνος. 

89. 

Ἐϊαβία!ῃ, δὰ Οα. μ. 169 ν. 1710, 89 Βομι. 472 Βδ8.: 

᾿Ἐνταῦϑα δέ φασιν οἵ παλαιοί, ὡς ἐντεῦϑεν λαβὼν 
Ἡσίοδος ἐμυϑεύσατο ὑπὸ Σειρήνων καὶ τοὺς ἀνέμους 
ϑέλγεσϑαι. 8080]. δᾶ ν. 168 ἐντεῦϑεν Ἡσίοδος καὶ τοὺς 
ἀνέμους ϑέλγειν αὐτὰς ἔφη. ἘΠῚ ῥϑ60}1οὸ ἱπῖτγα: τινὲς δὲ 
ὅτι καὶ τοὺς ἀνέμους ἵστασαν γοητεύουσαι τῇ φωνῇ. 

90. 

ΞΌΒΟ]. δᾶ ομι, Οἀ. α, 86 Ἰθγυγίην] Ἐν τῇ κατ᾽ 

᾿Αντίμαχον. ̓ ωγυλέην γράφεται" διαφέρουσι δὲ οἱ τόποι. 

τὴν μὲν γὰρ ᾿Ὡγυγίαν ἐντὸς εἶναι πρὸς ἑσπέραν, τὴν 
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δὲ Ὠγυλίαν κατὰ Κρήτην Ἡσίοδός φησι κεῖσθαι. 
λέγεται δὲ ὀνοματικῶς ἡ Καλυψοῦς νῆσος. 

᾿ 91. 

ΒΞ680]. δᾶ Ἠο. Οὰ, ἡ, ὅ4: Ἡσίοδος δὲ ἀδελφὴν 
᾿Αλκινόου τὴν ᾿ἀρήτην ὑπέλαβεν. 

92. 

Βύοριι. ΒγζΖ. νυ. “Ὑπερησία᾽ πόλις τῆς ᾿άχαϊας ........ 
τὸ ἐθνικὸν τῆς Ὑπερησίας Ὑπερησιεύς, καὶ ϑηλυκὸν 
Ὑπερησὶς παρ᾽ Ἡσιόδῳ. 

983. 

Τὴν δ᾽ ᾿Ζμαρυγκείδης ἹΙππόστρατος, ὄξος άρηος, 
Φυχτέος ἀγλαὸς υἱός, Ἐπειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν ....... 

ΒΘΒΟΙ. δὰ Ῥιπᾶ, ΟἹ]. Χ (ΧΙ), 46 ν. 246 Βοϑοῖκῃ. Τὴν 
πόλιν δὲ καλεῖσθαί φασι Φύκτεον ἀπό τινος Φυχτέως. 
οὗ μέμνηται καὶ Ἡσίοδος οὕτω: οτὴν --- ἀνδρῶν“. 
ἈΑρο]οᾶον. 1, 8, 4: ᾿4λϑαίας δὲ ἀποϑανούσης ἔγημεν 
Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου" ταύτην δὲ ὁ μὲν 
γράψας τὴν Θηβαΐδα πολεμηϑείσης ᾿Θλένου λέγει λα- 
βεῖν Οἰνέα γέρας, Ἡσίοδος δὲ ἐξ ᾿θλένου τῆς ᾿Αχαΐας, 
ἐφθαρμένην ὑπὸ ᾿Ἱπποστράτου τοῦ ᾿Δμαρυγκέως, “1π- 
πόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόρρω τῆς 
Ἑλλάδος ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποχτεῖναι. 

94. 

Ἄδικεε δ᾽ ᾿Ὡλενίην πέτρην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας 
εὐρεῖος Πείροιο. 

Ἐγαρτα. ΧΟΠῚ. 2. Τιροῦδαίυσς Φυκεέως, οπιθηἀδύηχῃ 8Ὸ 
Ηϑΐηβ. Βοθοκῃ. --- ΟΘΥΘΟΥ, πΘ ΒΟ. ΘΠ τη 5 Φυκτέως τ᾽ 
ἀγλαὸς υἱός, ἴΐα αἱ ἥρκαξαν γ6] ἔφϑειραν γοὶ] 511:}}}0 γοοδῦυ- 
ἴυσα 1 θ] σαίατ. Θοοξ}. 

ΒΎαρτα. ΧΟΙΥ͂. 1. ὄχϑαις σγηο δὰ 1]. Β, 617. 
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βίδρ. ΥΠῚ ρ. 842: Ὁ δὲ Τευϑέας εἰς τὸν ᾿Αχελῶον 
ἐμβάλλει τὸν κατὰ Δύμην ῥέοντα, ὁμώνυμον τῷ κατὰ 
Ἀκαρνανίαν, καλούμενον καὶ Πεῖρον. Τοῦ δ᾽ Ἡσιό- 
δου εἰπόντος οοὗκεε --- Πείροιοςς, μεταγράφουσί τινες 
Πώροιο!) οὐκ εὖ. Ῥοοίαθ γουῦα ονὥκεε ---- ποταμοῖο““ 
δἴοσὶ ϑίορῃ. ΒγζΖ. νυν. Ὥλενος. Ἐχ Βέορμδμπο μαυγιὺ Εἰπαβίαί. 
δα, Π, Ρ. 882 β8α. Βοῃι. 884 88ᾳβ. Ηοῦ ἕταρτηθπίσα δὰ 

Ῥουϊθοθδπι χοίογθηαστα θ8580 οοηϑοὺ Βα ΚΘΗ. 

98. 

Ὀϊοᾶ. Υ, 81: Μετὰ δὲ ταῦτα (85. τὸν κατὰ Ζ,ευ- 
καλίωνα κατακλυσμὸν) Μακαρεὺς εἰς αὐτὴν (8ο. τὴν 

“ἐσβονῚ ἀφικόμενος καὶ τὸ κάλλος τῆς χώρας κατα- 
νοήσας κατῴκησεν αὐτήν. ἦν δ᾽ ὁ Μακαρεὺς υἱὸς μὲν 

Κρινάκου τοῦ Διὸς. ὥς φησιν Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι 

τινὲς τῶν ποιητῶν, κατοικῶν δ᾽ ἐν ᾿Ὡλένῳ τῆς τότε 
91" “« 39.3 «δ. μὲν ᾿Ιάδος νῦν δ᾽ ᾿᾽άχαΐας καλουμένης. 

- 96. 

Ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην᾽ 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον, 
μοῦνοβ ἐὼν ἤσχαλλε" πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τὸ, 

ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου ἔνδοϑι νήσου, 

τοὺς ἄνδρας ποίησε βαϑυξώνους τε γυναῖκας. ὅ 

οὗ δ᾽ ἤτοι πρῶτον ξεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας, 
πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέντο νεὼς πτερὰ ποντοπόροιο. 

1) Πιέροιο Μοίποκθο ἴῃ Ῥχδοίαῦ. 
Ῥπταρτα. ΧΟΥ͂Ι. 6. δ᾽ ἤτοι Ὀϊηπᾶ. ΜΆΤΟΚΒΟΒ.; νυ]ρὸ δή τοι 

(δ᾽ ἦτοι ἸΏΟΥΘ ΒΟ ΒΟΘΟΚΆ.). --- πρῶτον] 8316 5080], ΡΙπᾶ. αἰτοαὰθ 
Ἰοοο; πρῶτοι οοἀά. Υ]ῦ. 1 ΟἷΖ. ἂρ. Τχοῦζ. Ομ Ποῖα Σ πρῶτοι, 
χυοᾶ ΟἸΔΗἾηΟ Θσχρθοῦθβ: βθαὰθ ὕβδιῃθῃ ΤΘΡΟΠΘΤΘ δυᾶθο, αὐυοὰ 
οὕζδιη ὅ0}0]. Νϑιῃ. ΠῚ, 21 βογσναῦ σταϊυβ βοθϑηὴθ πρώτον΄“. 
Βοθοκῖ. δὰ 8080]. Ῥ. 191. -- τεῦξαν 8080). δὰ Ο]. --- 7. ϑέντο] 



ΟΑΤΑΙΟΟΙ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 119 

Ἰτοίζ. δὰ Τγοορηγ. 176: “έγουσιν, ὅτι Αἰακὸς ἐξ 
Αἰγίνης καὶ Διὸς γεννηθεὶς ἐν τῇ ἀπ᾿ αὐτῆς Αἰγίνῃ 

νήσῳ κατελείφϑη μόνος, ἠτήσατο δὲ τῷ Διί, καὶ ὃς 
τοὺς μύρμηκας ἀνθρώπους ἐποίησε, καϑὰ καὶ Ἡσίοδος 
ἐν τῇ ἡρωικῇ γενεαλογίᾳ φησίν" ,,ὴ --- ἀμφιελίσσας" 
(Υ. 1--- 6). Ἐοβᾶθηα υϑυβὰβ δοσχί βὅ680]. δὰ Ῥιπᾶ. οι. Π],| 

21. Ὑογβύχα βορεϊταστα ἀθθθμααβ θ080]. δὰ Ῥὶπά, ΟἹ]. ΥἼΠΙ, 

26. [ὕοχρα νεὼς πτερὰ εἴοτὶ 5680]. Αὐἱβέϊα, ρ. ὅ4 Ὀ1πά.] 

97. 

“Αἰακίδας, πολέμῳ κεχαρηότας ἠύτε δαιτί. 
Ρο]γν. Ὕ, 2: “Δειτουργοί γε μὴν περὶ τὰς ταφρείὰς 
καὶ χαρακοποιίας. καὶ πᾶσαν τὴν τοιαύτην ταλαιπω- 
ρίαν φιλοπονώνατοί τινες οἵους Ἡσίοδος παρεισάγει 
τοὺς . Αἰακίδας --- δαιτίδ. ἘΞ Ῥο]γΌΪο μαυβὶν ϑυϊά. ν. 
δαῖτας (1, 1 Ρ. 1189 Βοτηβ.). 

98. 

Τρὶς μάκαρ Αἰακίδη καὶ τετράκις, ὄλβιε Πηλεῦ, 
ὃς τοῖσδ᾽ ἐν μεγάροις ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνεις. 

Τχοίζ. ῥχο]. δὰ Τγοορῃτ. ρ. 260 Μὰ]].: ᾿Επιϑαλαμιογράφοι 

δὲ ποιηταί, ὅσοι πρὸς τοὺς νυμφίους ἐν γάμοις ἐγκώ- 
μια ἔγφαφον, οἷος ἦν ὃ ᾿Δἀγαμήστωρ ὃ Φαρσάλιος καὶ 
ἕτεροι, καὶ Ἡσίοδος αὐτὸς γράψας ἐπιϑαλάμιον ἢ εἰς 
Πηλέα καὶ Θέτιν" τρὶς --- εἰσαναβαίνεις“. ΟἿ. ῬμανοτΙπ. 

Ιμοχ. Ρ. 612, ἃ. [». 106, 856 Β48.] 

δὶς Ἠοϊπεῖαθ. ϑέσσαν νεὼς πτ. 0801]. Ριπᾶ, [ϑέσσαν ἐπὶ πτ. 
οὐ. Θοὐδ., ἀπᾶθ Βοθοὶτι. πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέσσαν ἔπι πτερὰ 
ποντοπόροιο Ι νηὸς .... γ6] πρῶτοι δ᾽ ἵστία νηὸς ἐπὶ πτερὰ 
ποντ. [ ϑέσσαν.... 1 -- Α116 αυδθ νἱν ἀοούαϑ ὀὁχοορίίαν!ῦ, ἴΌΣΘ 
πηρτοῦαΐ Βοττα., 4] ῬΙΌΡΟΒ. πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέσσαν ἔπι πτερὰ 
ποντοπορούσαις δὖγθ ποντοπορῆσαι. 

1) ἃ]. ἐπιϑαλάμια. 
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99. 

5080]. Ψιοὺ. δὰ 1|. Π' 115 49 Ῥεὶοὶ 8]14: Ζηνόδοτος 
δὲ Κλεοδώρην φησίν, Ἡσιόδου καὶ τῶν ἄλλων Πολυ- 
δώρην αὐτὴν καλούντων. 

100. 

Επδίαϊ, δὰ 1]... ρ. 112, 4δ βᾳᾳ. 8ὅ Βε9. Ἰστέον 
ὃὲ ὅτι τὸν Πάτροκλον ἡ παλαιὰ ἱστορία καὶ συγγενῆ 
τῷ ᾿Αχιλλεῖ παραδίδωσι, λέγουσα ὅτι Ἡσίοδός φησι 
Μενοίτιον τὸν Πατρόκλου πατέρα, Πηλέως εἶναι ἀδελ- 
φόν, ὡς εἶναι αὐτανεψίους οὕτως ἀμφοτέρους ἀλλή- 
λοις. Ἐπᾶοο. Ρ. 8581, 19 5αᾳ. 

101. 

ΘΌΒΟ]. οι, 4 δὰ Ηοπμ. 1]. Ζ, 88: ᾿Δχιλλεὺς ὑπὸ 
τὸν Τρωικὸν πόλεμον πορϑῶν τὰς περιοίκους τῆς 
Ἰλίου πόλεις ἀφίκετο εἰς τὴν πάλαι μὲν Μονηνίαν, 
νῦν δὲ Πήδασον καλουμένην, καὶ αὐτὴν σὺν ταῖς 
ἄλλαις ἑλεῖν. ἀπογνόντος δὲ αὐτοῦ τὴν εἰς τὸ τέλος 

πολιορκίαν διὰ τὴν ὀχυρότητα τοῦ τόπου καὶ μέλλον- 
τος ἀναχωρεῖν, φασὶν εἴσω τῶν τειχῶν οὖσάν τινα 
παρϑένον ἐρασϑῆναι τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ λαβοῦσαν 
μἥλον εἰς τοῦτο ἐπιγράψαι καὶ ῥῖψαι εἰς μέσον τῶν 
᾿ἀχαιῶν- ἦν δὲ ἐν αὐτῷ γεγραμμένον" »μὴ σπεῦδ᾽, 
᾿Αχιλλεῦ, πρὶν Μονηνίαν ἑλεῖν" 1 ὕδωρ γὰρ οὐκ ἔνεστι" 

διψῶσιν κακῶρς-. τὸν δὲ ᾿Ζ4χιλλέα ἐπιμείναντα οὕτω 
λαβεῖν τὴν πόλιν τῇ τοῦ ὕδατας σπάνει. ἢ ἱστορία 
παρὰ Δημητρίῳ καὶ Ἡσιόδῳ. ΟἿ. ΘΙοΙκοΥ. ᾿σγὰ ΘΡ. 
1 γ. 282. ποὺ. 488. 
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102. 

Ἤτοι ὃ μὲν Σῆρον καὶ ᾿4λάξυγον, υἱέας ἐσϑλούς. 

5680]. δὰ Ῥιπᾷ. ΟἹ. Χ (ΧΙ), 88 ». 258 Βοόθοῖῃ. ᾿4λιρ- 
φόϑιος Μαντινεὺς ὁμώνυμος τῷ ᾿Α4ϑηναίῳ, ὃς ἦν 
Ποσειδῶνος καὶ Βαϑυκλείας" ἔνιοι δὲ γράφουσι Σῆρος 
“Δλιρροϑέου, οὗ μέμνηται καὶ Ἡσίοδος" .»ἥτοι -- 
ἐσθλούς“. ἦν δὲ ὃ Σῆρος τοῦ ᾿Δλιρροϑίου τοῦ Περι- 
ήρους καὶ ᾿Αλκυόνης. 

108. 

Ῥαυβδη. Π, 26, 7 (6): Ὁ δὲ τρίτος τῶν λόγων 
ἥκιστα, ἐμοὶ δοκεῖν, ἀληϑής ἐστιν, ᾿Δρσινόης. ποιήσας 
εἶναι τῆς Δευκίππου παῖδα ᾿Δσκληπιόν. ᾿Δ4πολλοφάνει 
γὰρ τῷ ᾿Αρκάδι ἐς Δελφοὺς ἐλϑόντι καὶ ἐρομένῳ τὸν 
ϑεὸν εἶ γένοιτο ἐξ ᾿Δρσινόης ᾿4σκληπιὸς καὶ Μεσση- 
νέοις πολίτης εἴη, ἔχρησεν ἡ Πυϑία" (ὦ μέγα χάρμα 

βοοτοῖς βλαστὼν ᾿Δσκληπιὲ πᾶσιν, ] ὃν Φλεγυηὶς ἔτι- 
κτὲν ἐμοὶ φιλότητι μιγεῖσα [ ἱμερόεσσα Κορωνὶς ἐνὶ 
κραναῇ Ἐπιδαύρῳ“. οὗτος ὃ χρησμὸς δηλοῖ μάλιστα 
οὐχ ὄντα᾿ “σκληπιὸν᾿ ρσινόης, ἀλλὰ Ἡσίοδον ἢ τῶν τινὰ 
ἐμπεποιηκότων ἐς τὰ Ἡσιόδου τὰ ἔπη συνϑέντα ἐς τὴν 
Μεσσηνίων χάριν. Οἵ. ὅ680]. δὰ Ῥιπᾷ, Ῥγίῃ. Π,| 14: Οἵ 

μὲν ᾿Δρσινόης, οἱ δὲ Κορωνίέδος φασὶν αὐτὸν (8. τὸν 
᾿Δσκχληπιὸν) εἶναι. ᾿ἀσκληπιάδης δέ φησι τὴν ᾿Αρσινόην 
Λευκίππου εἶναι τοῦ Περιήρους, ἧς καὶ ᾿Απόλλωνος 
᾿σκληπιὸς καὶ ϑυγάτηρ ᾿Εριώῶπις.) ..ὴ δ᾽ ἕἔτεκ᾽ ἐν 
μεγάροις ᾿Δσκληπιὸν ὄρχαμον ἀνδρῶν, 1 Φοίβῳ ὑποδμη- 

ἔχαρτα, ΟἿ]. ᾿Μλάξογον οοἀᾷ.; οοΥτ. ΗΘΥΏΘ. 
1) Ἑχοϊᾷϊῦ ποιβθη ροθίϑϑ, αὖ ΒΒΘΡΪΏΒ 8. Β68ο]. Ριηᾶ.; οἵ 

δὰ Νοιῃ. Π, 16. ΠΙ, 838. 64. 
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ϑεῖσα ἐυπλόκαμόν ἢ) τ᾽ ᾿Εριῶπιν“. καὶ ᾿Αρσινόης (Ἰορ. 
Ἡσίοδος ")) ὁμοίως" 

᾿Δρσινόη δὲ μιγεῖσα Διὸς͵ καὶ Λητοῦς υἱῷ 
τίκτ᾽ ᾿Ασκληπιὸν υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 

104. 

β080]. δᾶ Ῥιμᾶ, Ῥγίῃ. ΤΥ͂, 181: Ὁ δὲ Ἡσίοδος 
Ναΐδα φησὶ τὸν Χείρωνα γῆμαι. 

108. 

Πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 
χώσατ᾽, ἀπ᾿ Οὐλύμπου ὃὲ βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ 
ἔκτανε “ητοΐδην, ὀλοὸν σὺν ϑυμὸν ὀρίνων. 

Αὐμβομᾶρ. Ἰωορσαΐ. ὑγὸ ΟἸσιϑί. ὅ8Ρ. ΧΧΥ, 1». 1985 ᾿λπάποτ: 

περὶ δὲ ᾿“σκληπιοῦ Ἡσίοδος μὲν .«πατὴρ --- ὀρίνων“. 

106. 

5680]. δᾶ Ηθ8. ΤΈθορ. 142 οὗ δ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄλλα 
ϑεοῖς ἐναλίγκιον ἦσαν] Κράτης ἀντὶ τούτου ἄλλον 

στίχον παρατίϑεται" ..οὗ δ᾽ ἐξ ἀϑανάτων ϑνητοὶ τρά- 
φεν αὐδήεντες“. πῶς γὰρ τοὺς αὐτοὺς (βο. τοὺς Κύ- 

κλωπαρ) ϑεοῖς ἐναλιγκίους λέγει καὶ ἐν τῷ τῶν Δευ- 
κιππίδων καταλόγῳ ὑπὸ ᾿ἀπόλλωνος ἀναιρεῖσϑαι ποιεῖ; 

1071. 

5080]. δᾷ Επτ. Α]6. 1: ἡ διὰ στόματος καὶ δημώ- 
δης ἱστορία περὶ τῆς ̓ πόλλωνος ϑητείας παρ᾽ ᾿ἀδμήτῳ 

1) ὑποδμηϑεῖσ᾽ ἠῦπλ. (Αοοὔ!!. ορυβοθ. δοφάθσωμ. Ὁ. 196. 
2) ἴὰ ᾿Ἀρσινόης Ὠοϊηθη ροθίδθ ποβίσὶ ἰδΐοσθ ῬχόρδὈ}}}18 δδὲ 
οοπϊθοΐαγτα ΜΑγοΚβομ δ 6}}.}), ΟἿ, ἀοοσίί!. 1. 1. 

Ἐτδρτα. ΟΥ̓. 8. ὀλοὸν ΚΟΘΟΒΙΥ δὰ Φαυϊπύ. ὅταγγη. ΠῚ, 680; 
φίλον γυαΐϊσο. “ητοΐδῃ (ΔΡΟ]11η1) δὲ φίλον --- ὄρινεν [816 Θυδοϑῦ. 
ΗδΘ8. 8066. Ρ. 11. --- “ητοΐδαο φίλον κτᾶ. ἾΘΘ6] ἀθ Ὠγγῆῃο 1ῃ 
ἈΡ0]]. οι. Ῥ. 126. 
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αὕτη ἐστίν, ἧ κέχρηται νῦν Εὐριπίδης. οὕτω δέ φησι 
χαὶ Ἡσίοδοο. 

108. 

ϑομὸ]. ὕεμ. Α δὰ οι. 1]. 4, 195: Μαχάων δὲ 
οὗτος υἱὸς ᾿Δἀσκληπιοῦ καὶ ᾿ἀρσινόης ἢ Κορωνίδος" 
ἐόν κατὰ δὲ Ἡσίοδον Ξάνϑης"). 

109. 

Τιμάνδρην Ἔχεμος θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν. 
δ6ιο]. Ῥιπᾶ. ΟἹ]. Χ (ΧΙ), 79 ρν. 252 Βοόθοῖῃ.: ὑπὸ δὲ 

τούτου τοῦ Ἐχέμου τὸν Ὕλλον φασὶ τελευτῆσαι κατ- 
ιἰὄντα εἰς Πελοπόννησον᾽ ἐγάμησε δὲ τὴν Τιμάνδραν. 
Ἡσίοδος" .,Τιμάνδρην (φησὶν) --- ἄκοιτιν. ΟἿ Ῥαυβ. 

ὙΠ, ὅ, 1 οὐ ϑοιν. δὰ ὕοσς. Δ δι. Π|, 180: Οὐδουϊίυν 5816, 

ὑπᾶθ ΕγδμᾶοΣ Αἰτ]αϊβ σοποτο ξαοσῖῦ οοπϊυποίαΒ. ΕΠ αὐδπὶ- 

ΥΒ Ἠοβίοάμβ ἀϊοαί, χυδ]ῖῦοσ οοπϊαποίαβ βὶὺ Εἰσδπᾶθυ, ἰδπιθα 

αυϊάδιη αἰπηὺ ΤΊ οΒΕῖ ᾽) 8]148 Τιοάδῃι οἱ Ηγροστωποβίγαμ ᾽) 
᾿ἔδβο, 1,οἄδθ οὐ Τγπᾶδγοὶ 81185 ΟἸγίθταποβίσαια, Ηθιθπδπι 

εὐ ΤΙ πιδηιάγαπι) ἔαϊββθ, αυϑὰ ἀπχὶξ ὑχόσοὰ ἘΘΒ Θὰ) 
Ατοᾶδ, ουὐπβ Η]108 Εγδμάου. 

110. 

8080]. δὰ Ῥιπᾶ. Νοιωὰ. Χ, 1680 ἀθ Οδβίογθ οὐ ῬΟ]]υοθ: 

ὁ μὲν Ἡσίοδος ἀμφοτέρους Ζιὸς εἶναι γενεαλογεῖ. 

111. 

ϑ6.01. δά Ῥιπᾶ, 1. 1, ῥῬ80}10 ἱπέτα: ὁ μέντοι Ἡσίοδος 

1) Ξανϑινόης 80801]. ταΐπη. [8680]. Ῥατ. δρ. ὕσϑια. ἀπϑοά. 
Ῥαν, ΠῚ ῥ. 2382. 9) 5ῖο Μαδγοκεβοῖ. οὃσ Αρο]Ἱοᾶ. ΠΙ, 10, ὅ, ὃ; 
Τηγρρίαρ βδσυ. 8) Οὗ, Αρο]]οᾶοσ. 1, 7, 10, 1. 4) Τγιιδηάγδαπι 
ϑοῖγ. 6ὴ ΟΟΒθιηυαβ ὅθεν. οοσρ. ΜΆΤΟΙΚΒΟΝ, 
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οὔτε Δήδας οὔτε Νεμέσεως δίδωσι τὴν Ἑλένην, ἀλλὰ 
ϑυγατέρα ἸὩκεανοῦ καὶ Τηϑύος ἢ). 

112. 

Τῇσιν δὲ φιλομμειδὴς ᾿ἀφροδίτη 
ἠγάσϑη προσιδοῦσα, κακὴν δέ σφ᾽ ἔμβαλε φήμην. 
Τιμάνδρη μὲν ἔπειτ᾽ Ἔχεμον προλιποῦσ᾽ ἐβεβήκει, 
ἵκετο δ᾽ ἐς Φυλῆα, φίλον μακάρεσσι ϑεοῖσιν. 
ὡς δὲ Κλυταιμνήστρη προλιποῦσ᾽ ᾿Ζἡγαμέμνονα δῖον ὅδ 
Αἰἰγέσϑῳ παρέλεκτο καὶ εἵλετο χείρον᾽ ἀκοίτην᾽ 
ὡς δ᾽ ᾿Ελένη ἤσχυνε λέχος ξανϑυῦ Μενελάου. 

Θ6801. δᾷ Εαγ. Οτοβὺ. 349: Στησίχορός φησιν ὡς ϑύων 
τοῖς ϑεοῖς Τυνδάρεως ᾿ἀφροδίτης ἐπελάϑετο, δι᾽ ὃ 
ὀργισϑεῖσδα ἡ ϑεὸς διγάμους τε καὶ τριγάμους καὶ 
λειψάνδρους αὐτοῦ τὰς ϑυγατέρας “ἐποίησεν. ........ 
καὶ Ἡσίοδος δὲ τῇσιν --- Μενελάου“. --- Ῥοοίδο γοσρα 
Φυλῆα -- ϑεοῖσι (. 4) αἴεοντὶ Επυβίαϊῃ. Ρ. 12ὅ, 28 

1) Τηϑύορ) Διός οἃ. ἔομι.: ϑυγ. Ὠκεανέδος καὶ Διός 
Ηργὰθ δὰ Αρο)]οά. ΠΙ, 10, 7. (1 ν. 28.) 

Εταρτα. ΟΧΙ. βιρὶα: Μ -ῷὸ., Μᾶτο., 4. -ὸὰο γαῖ., Β ---ε-ὀ Ῥαυ., 1 τα 
οαϊξ. ῥὑυίποθρθ 8Ό Ασβθηΐο ουτγαΐδ. --- 2. δέ σφ᾽ ἔμβαλε] 51. Β;: το- 
Ἰᾳποζαμα σοοτταρίθ]δβ ν. δρ. ᾿1ηᾶ. --- 8 βαα. ὡΡοβὺ φήμην ἴῃ 1 
οὐσίας καὶ Ὅμηρος ὡς δὲ κλυταιμνήστρα λιποῦσ᾽ οἷο. υὉὶ καὶ 
Ὅμηρος δυὰ ἀμὈ]9 ἃ0 ἀσβθηῖο ϑβὲ ἱωβοσίατι ἰδουσιαπὶ οΟαϊο18 
ΒῸ: πἰουμαὰθ οσρ]θοΐθ. ἷῃ Β γροβὲ φήμην: --- πονύτῃ ἱποῖρὶς 
ΒΟΒΟΠΟΙ, οὐ σουῦα Ὀτῖτοα ΟὈξοχαίδ, το ασα 1πᾶ ἃ σπρολι- 
ποῦσ᾽ ἐβεβήκει ἃ τααὰὰ τϑοθηθοσο βαπὺ ἱπαίδαγαία. ΟτἸηηΐδ ἴπ- 
ἴοστα ἰῃ ΑΜ, οἷβὶ ρᾶγέϊμῃ οοττυρία". Π1πά, Υ. 8--7 Ἡρβιοᾶο 
τοαάαϊαϊῦ Οοὐοὺ, αἱ οοἁ. Ματο. (471 10]. 487) 1πβροχὶὺ οἰυβαὰθ 
Ἰϑοϊζομθβ οὕτη Ο66 110 οοματηυπἱοαυϊέ. --- 8. τίσ ἀνδρὶ μένει εἴτ᾽ 
ἔχετον Μ,Ί, πεισάνδρη μὲν ἔπειτ᾽ ἔχετον 4; 4. ἔἴκετο δ᾽ εἰ σφιαία 
φίλον κτλ. Μ. ἨἩπῖΐυε Ἰοοὶ δοστορ ϊθδιταὶ οιιθπἀδο αἀθὈθίυΣ 
Ο66}11 δοιταϊηι; οὗ. αἀοοῦν!. ῥχδοίαί. δὰ Ἠθβ. ἡ. 1χ (θὰ. αἹ(.). --- 
Φυλῆα γοϑρίθα ἴῃ Βὶ τϑροχίσχῃ οϑὺ (φλῆα 4). --- ὅ. ὡς δὲ κλυται- 
μνήστρα λικοῦσ᾽ ᾿ἰὐτὶ; οοττ. Οοδθί. --- 6. χεέρον᾽ ἀκοέτην»] 8:1. 
ΒΙ; χείρονα κοίτην 4Μ. --- Ἰ. ὧς δ᾽] ὡς δ᾽ 481. ὧδ᾽ Μ. 
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Βοια, 94 Β68., Φυλῆα φίλον μακάρεσσι τ. 126, 10 βα. 
βομι. 9ὅ Β88., Φυλήα φίλον Ρ. 197, 46 Βοχι. 714 Β48.7) 

εἴ. ουμα, Ρ». 805, 17 οτα, 2381 Β88. Φυλεὺς γάρ, φασι, 
μοιχεύσας Τιμάνδραν ἀδελφὴν Ἑλένης καὶ Κλυταιμνή- 
ότρας ἀπήγαγεν εἰς τὸ 4Ζουλέχιον. 

118. 

βοΒΟ], ΥἹοῖ. δὰ οι. 1]. Τὶ 240 “υκομήδεα] Κρὴς 
ὁ Λυκομήδης, ὥς φησιν Ἡσίοδος καταλέγων τοὺς 
μνηστῆρας Ἑλένης. 

114. 

Ῥαυβ. Π| 24, 10 (7): καὶ ὅτε μὲν τῶν Ἑλένης 
μνηστήρων ᾿Αχιλλεὺς οὐκ ἔστιν ἐν καταλόγῳ γυφναι- 
χῶν, μηδὲν τοῦτο ἔστω τεκμήριον οὐκ αἰτῆσαι ᾿λέ- 
νην αὐτόν. 

118. 

βομο]. ὅοη. Α δὰ Π, Τὶ 116 ἄλοχον Σϑενέλου) 
Δίδυμος παρατίϑεται Φερεκύδην μὲν λέγοντα αὐτὴν 
τὴν Πέλοπος ᾿ἀμφιβίαν: Ἡσίοδος δὲ ᾿Αντιβίαν τὴν 
᾿Δμφιδάμαντος ἀποφαίνεται. βοά ϑομοὶ. οὶ. δᾶ 1οο.: 
Οἱ μὲν ᾿ἡμφιβίαν τὴν Πέλοπος, οἱ δὲ ᾿Δντιβίαν τὴν 
᾿Δμφιδάμαντος. Ἡσίοδος δὲ Νικίππην φησὶ τὴν 
Πέλοπος. 

- 

116. 

Τχοίζ. Εχορ. 'π Π. ρ. 68 5αᾳ.: Ὁ ᾿Ζγαμέμνων, 
ὁμοίως δὲ καὶ Μενέλαος, καϑ’ Ἡσίοδον καὶ Αἰσχύλον 
Πλεισϑένους υἱοῦ ᾿Αἀτρέως παῖδες νομίξονται" κατὰ δὲ 

1) Φυλέα Ἐπί. 2) ΑἸξοχαίχυσα ΒΟ ΒΟ]108 δἰϊαυϊὰ τὴῦὶ 
ὀθηἴχαχη’ ΜΆΤΟΚΒοΒ. 8) Οὗ Μαίτδηγ. Αποοᾶ, 6αἿσ. ὑ. 879. 
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τὸν ποιητὴν καὶ πάντας ἁπλῶς, ᾿άτρέως αὐτοῦ ...... . 
᾿Δτρέως δὲ καὶ ᾿Δερόπης, κατὰ μὲν τὸν ποιητὴν καὶ 
πάντας ἁπλῶς, ᾽Αγαμέμνων. Μενέλαος, καὶ ᾿Δνᾳξιβία, 
ἡ μήτηρ Πυλάδου" κατὰ δὲ Ἡσίοδον καὶ “ἰσχύλον 
καὶ ἄλλους τινὰς ᾿Δτρέως καὶ ᾿Δερόπης Πλεισϑένης" 

Πλεισϑένους δὲ καὶ Κλεόλλας τῆς Δίαντος ᾿Δγαμέμνων. 
Μενέλαος. καὶ ᾿Αναξιβία' νέου δὲ τοῦ Πλεισϑένους 
τελευτήσαντος, ὑπὸ τοῦ πάππου αὑτῶν ἀνατραφέντες 
᾿Δτρέως, ᾿Δτρεῖδαι πολλοῖς ἐνομίξοντο. ΟἿ, 56.011. ὕ πῃ. 

οὗ χυΐπη. δὰ ἤομῃ. ἢ. 4, 7. ΜΒ, 249. Ἐϊυβίαί. δὰ ἢ. ρ". 

21, 18 οι. 16 Βδβ. Εϊπᾶοο. Ρ. 28, 18. 8680). δὰ ΤΖοίζ. 

ΑἸ]ο;. πὰ τα. Αποοᾶ, Ὅχου. Π ῃ. 878. 

Ι 117. 

ἫἪ τέκεϑ᾽ ἙἭ ρμιόνην δουρικλειτῷ Μενελάφ" 
ὁπλότατον δ᾽ ἔτεκεν Νικόστρατον. ὕξον "άρηος. 

Ξομ01. Τιϑῦγ. δὰ βορὰ, ΕἸ. ὅ89: ὅμως οὐ) συμφωνεῖ 
αὐτῷ (80. τῷ Σοφοκλεῖ) Ἡσίοδος" ..ὴ --- Ἄρηος“. 

118. 

Ῥαυβ. 1, 48, 1: “έγουσι δὲ (86. οἵ "Μεγαρεῖς) 
εἶναι καὶ ᾿Ιφιγενείας ἡρῷον" ἀποϑανεῖν γὰρ καὶ ταύ- 
την ἐν Μεγάροις. ἐγὼ δὲ ἤκουσα μὲν καὶ ἄλλον ἐς 
Ἰφιγένειαν λόγον ὑπὸ ᾿ἀρχάδων λεγόμενον, οἷδα δὲ 
᾿Ησίοδον ποιήσαντα ἐν καταλόγῳ γυναικῶν ᾿ἸΙφιγένειαν 
οὐχ ἀποϑανεῖν, γνώμῃ δὲ ᾿Δρτέμιδος “Ἑκάτην εἶναι. 

119. 
Ἐπιαβίαί. δὰ Ηομι. Π. ρ. 138, 48 βᾳ. 11 68. (οἵ. 

Εχαρῖα. ΟΧΨῚΙ. δουρικλειτῷ} 810 ΜΑΙΟΚΒΟΒ. : δουρικλυτῷ 6οα. 
1) οὐ οοχτυρίστα; οτα. Βταποῖκ. οσρεϊ!,, οὕτω Ἐ]ΠΙΒ]6Υ. 
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Ῥμαγοχία. Εοϊος. ρ. 861, 95) Ἦν δέ, φασι, Βούτης 
υἱὸς Ποσειδῶνος, ὡς Ἡσίοδος ἐν καταλόγῳ. 

120. 
Αθ]δη. αν. Ηἰβὺ. ΧΙ, 20: λέγει Ἡσίοδος. . τὴν 

ἀηδόνα μόνην ὀρνίϑων ἀμοιρεῖν3) ὕπνου καὶ διὰ τέ- 
λους ἀγρυπνεῖν. τὴν δὲ χελιδόνα οὐκ ἐς τὸ παντελὲς 
ἀγρυπνεῖν καὶ ταύτην, ἀποβεβληκέναι δὲ) τοῦ ὕπνου 
τὸ ἥμισυ. τιμωρίαν δὲ ἄρα ταύτην ἐκτίνουσι διὰ τὸ 
πάϑος τὸ ἐν Θράκῃ κατατολμηϑὲν) τὸ ἐς τὸ δεῖπνον 
ἐκεῖνο τὸ ἄϑεσμον. Ὧο Ῥτοσμθ οὐ Ῥά]οσαθὶα ἄϊοία ἔυΐββο 
6]. ΜΑΙΟΚΒΟΒΘΙ͂ΟΙ. 

121. 

Ῥϑυβ. Π, 6, δὅ (8): Σικυῶνα δὲ οὐ Μαραϑῶνος 
τοῦ ᾿Επωπέως, Μητίονος δὲ εἶναι τοῦ ᾿Ερεχϑέως φασίν 
(ΒΙογοιῖ). ὁμολογεῖ δέ σφισι καὶ "Ἄσιος, ἐπεὶ Ἡσίο- 
δός γε καὶ Ἴβυκος, ὃ μὲν ἐποίησεν ὡς ᾿Ερεχϑέως εἴη 
Σικυών. Ἴβυκος δὲ κτλ. 

122. 

Ῥαῦβ, 1, 8, 1: ταύτης ἔπεστι τῷ κεράμῳ τῆς στοᾶς 

ἀγάλματα ὀπτῆς γῆς, ἀφιεὶς Θησεὺς ἐς ϑάλασσαν 
Σκχείρωνα καὶ φέρουσα Ἡμέρα Κέφαλον, ὃν κάλλιστον 
γενόμενόν φασιν ὑπὸ Ἡμέραφ ἐρασϑείσης ἁρπασϑῆναι, 
καί οἵ παῖδα γενέσϑαι Φαέϑοντα ... .5ὅ) καὶ φύλακα 
ἐποίησε τοῦ ναοῦ. ταῦτα ἄλλοι τε καὶ Ἡσίοδος εἴρηκεν 

ἐν ἔπεσι τοῖς ἐς τὰς γυναῖκας. 

1) Ῥμδνοσῖηὶ ἘΠ] σία αἰ ποι ᾿ἰοαϊς. 2) δ΄. Πακοσαβ; ἀμε- 
λεῖν νυ]ρο. 8) 819 Ηρτοδον; δὲ ἀπολωλέναι να]ρο. 4) Τορθρᾶ- 
ἴας διατολμηϑέν; οοτΥ. Οὐχ. Προτοῦ. δ) Ἰιδοῦθδθ βιρη8 ῬΡΟΒ. 
Βοδυθατχί. 
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129. 

Μίνως, ὃς βασιλεύτατος ἦν ϑνητῶν βασιλήων, 
καὶ πλείστων ἤνασσε περικτιόνων ἀνθρώπων 
Ζηνὸς ἔχων σχήπτρον᾽ τῷ καὶ πολέων βασίλευε. 

Ῥρουᾶο-Ρ]α. Μη. ν. 820 Ο: εἴρηκε δὲ καὶ Ἡσίοδος 
ἀδελφὰ τούτων εἰς τὸν Μίνων. μνησϑεὶς γὰρ αὐτοῦ 
τοῦ ὀνόματος φησὶν οοὃς --- βασίλευε. ΟἿ, ῬΙαί. 

ΤΉΘ5. 160. 

124. 

Εὐρυγύης δ᾽ ἔτι κοῦρος ᾿ϑηνάων ἱεράων. 
Ηρϑγοι. ν. ἐπ᾿ Εὐρυγύῃ ἀγών. Μελησαγόρας τὸν 
᾿Ανδρόγεων Εὐρυγύην εἰρῆσϑαί φησι τὸν Μίνωος, 
ἐφ᾽ ᾧ τὸν ἀγῶνα τίθεσθαι ἐπιτάφιον ᾿Αϑήνησιν ἐν 
τῷ, Κεραμεικῷ. καὶ ἩΗσίοδος ,,Εὐρυγύης --- ἱεράων“. 

125. 

Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρος Πανοπηίδος ἴγλης. 
ῬΙαΐ, ΤΆΘΒ. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι 
λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾿Δριάδνης ....... ἀπολειφϑῆ- 
ναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας ..δεινὸς --- 4Ϊγλης-. 
τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξ- 
ελεῖν φησιν Ἡρέας ὃ Μεγαρεύς. Οἷ, Αἰμοι. ΧΠῚ ". 
δδ1] Α: Ἡσίοδος δέ φησι καὶ Ἵππην καὶ Αἴγλην (δ. 
τὸν Θησέα νομίμως γῆμαι), δι’ ἣν καὶ τοὺς πρὸς 
᾿Δριάδνην ὅρκους παρέβη, ὥς φησι Κέρκωψ. 

Ετάστα. ΟΧΧΠΙ. Ῥυίχαυσω ἱπάϊοαυ. Βαϊΐθυ οὖ ὙΥΙΒΟἸκοἶπι. 
πὰ οα, Τυχίο. 1. ώως -- ἦν ΒΟΣΙΌΒΙ ΡΟ ὃς βασιῖ. γένετο 
(εξ. Ῥεθυᾶο - Ε]αῦ.: μνησϑεὶς γὰρ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματο!); ὃς 
βασιλ. ἔσκε καταϑνητῶν βομποίάθν. --- 8. πόλεων αοοίῇ!,, τη86. 

Ετάρστα. ΟΧΧΙΥ. ᾿4ϑηνάων Ἠοσχμι. γχὸ ᾿4ϑηναίων. 
Εταστα. ΟΧΧΥ. ἔρως νυϊρο; οοὐγ. Βαυπιοίδίος δὰ Ηομὶ. 

Ἡγταη. ἴῃ Μοτοῦγ. 449 Ρ. 388. 
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120. 

Ηδύροον. νυν. “Μελίτη: δῆμός ἐστι τῆς Κεχροπίδος" 
κεκλῆσϑαι δέ φησι τὸν δῆμον Φιλόχορος ἐν γ΄ ἀπὸ 
Μελίτης ϑυγατρὸς κατὰ μὲν Ἡσίοδον Μύρμηκος, κατὰ 
ὃδὲ Μουσαῖον Ζίου τοῦ ᾿“πόλλωνος. Ἐδάσπι ἔογο π87- 

ταῦ Βιυμᾶ, Π],͵| 1 ρ. 769 Βογηβ.]; οὗ Ῥμοί. ν. 

1271. 

ϑέταρ. ΙΧ ἡ. 898 58αᾳ.: Κυχρείδης ὄφις, ὅν φησιν 
Ἡσίοδος τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαϑῆναι ὑπὸ Εὐ- 
ρουλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασϑαι δὲ 
αὐτὸν τὴν Ζήμητρα εἰς Ἐλευσῖνα καὶ γενέσϑαι ταύ- 
της ἀμφίπολον. ὠνομάσθη δὲ καὶ Πιτυοῦσσα ἀπὸ 
τοῦ φυτοῦ. ΟἿ, Βίορῃ. Βγ:. γν. Κυχρεῖος πάγος. 

128. 

Ατρυχῃ. βοαΐ. Ρ. 108 6, αοοίι!. (6. }..): ᾿“πολλώ- 
νιος δὲ ὁ ἱΡόδιος ἐν τῷ γ΄ φησὶν αὐτοῦ εἶναι, ἔκ τε 
τοῦ χαρακτῆρος καὶ ἐκ τοῦ τὸν Ἰόλαον ἐν τῷ κατα- 
λόγῳ εὑρίσκειν ἡνιοχοῦντα τῷ Ἡρακλεῖ. 

129, 

β680]. δᾶ Ῥιπᾶ. ΟἹ]. ΥἹΙ, 42 ᾿“στυδαμείας] Ὅμηρος 
ταύτην ᾿Αστυόχην φησίν. οὐκ ᾿Δστυδάμειαν ....... . 
καὶ ἩΗσίοδος δὲ ᾿ἡστυδάμειαν αὐτήν φησι. 

180. 

Ἣ δ᾽ ὑποχυσαμένη καλλίξωνος Στρατονίκη 
Εὔρυτον ἐν μεγάροισιν ἐγείνατο φίλτατον υἱἷόν. 
Ἑρίος. ατσ. Ἐσδριηθηΐα, 1. 9 
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τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντο ΖΔηίων τε Κλυτίος τε, 

Τοξεύς τ᾿ ἀντίθεος, ἠδ᾽ Ἴφιτος ὕξος "Ζρηος" 

τοὺς δὲ μέϑ᾽ ὁπλοτάτην τέχετο ξανϑὴν ᾿Ἰόλειαν ὅ 
᾿Δντιόχη κρεέουσα Πύλωνος Ναυβολίέδαο. 

5680]. Τιϑυγ. δὰ ϑόρῃ. Τύδοῦ. 266: διαφωνεῖται δὲ ὃ 
τῶν Εὐρυτιδῶν ἀριϑμός. Ἡσίοδος μὲν γὰρ ὃ φησὶν 
ἐξ Εὐρύτου καὶ ᾿Δντιόχης ἢ παῖδας, οὕτως ..ἣ δ᾽ -- 
Νναυβολίδαο“. 

181. 

Ὅττι κε χερσὶ λάβεσκεν, ἀείδελα πάντα τέϑεσκεν. 
Τεοίζ. δᾶ Πγοορῆγ. 844: Οὗτος ὁ Αὐτόλυκος κλεπτο- 

σύνῃ πάντας ὑπερέβαλε' κλέπτων γὰρ πάντων ἵππους 
τε καὶ βόας καὶ ποίμνια, τὰς σφραγῖδας αὐτῶν μετ- 
εποίει καὶ ἐλάνθανε τοὺς δεσπότας αὐτῶν, ὥς φησι 
καὶ Ἡσίοδος" πάντα γὰρ ὅσσα λάβ. «--- τέϑεσκε“. 
Εύγτα. Μ. ρ: 21, 2ὅ γν. ἀείδελον" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀοράτου 
ἐχρήσατο τῇ λέξει ἩΗσίοδος περὶ τοῦ Αὐτολύκου. φησὶ 
γάρ οοὔττι --- τίθεσκεν“. καὶ γὰρ ὃ αὐτός, κλέπτης 
ὦν, ἔκλεπτε τοὺς ἵππους καὶ ἀλλοιοφανεῖς αὐτὸς ἀπ- 

Εγαρ. ΟΧΧΧ. 8. 4ηέων] Μολίων Ἠρδττα. 0011. Ὠϊοᾶ. [Υ. 
81. -- Κλυτίος τε γύο ἈΑλύτιός τε Μδιοόκβοι. --- 6. ᾿ντιύπη 
Βτύμοκ. --- κρ. παλαιὸν γένος Ναυβ. οοἄ. Ιιδὺγ. οο ἀροτίαπι 
νἱἀοίαν, γοῦρα παλαιὸν γένος 6886 στϑιητηδίϊοὶ ἱπίασρσζοίδη !β 
οχρ]οδύϊομθια νοῦῦο Ναυβολέδαο οὐ 6ἱ, ᾳυοᾶ δοὐο πος Θθχοϊαϊ, 
δαδβογιρίδιη, αποὰ ρ]οβδοιηδ ἀθηαθ ἴῃ ἰοχίυστα 1]]αΐαση ὙΘΓΌΣΑ 
ΠΟΤΩΘῚ ΘΧΡΟΪἑ. ΜΑΙΟΚΒΟΒ. --- κρεέουσα Πύλωνος Ναυβολίδαο 
(οχ Ἡγρῖη. ἴδ. 14) Βοιηΐ]. Ερ. δὰ Μ|). υ. ὅ08 1,108.; κρεέουσα 
ἈΠ .. Ε (ὁχοϊαϊῦ ρα σὶβ ΠΟΙΏ6Ώ) ...... ... παλαιοῦ Ν. Βθητη. 
Δα βορᾷ. ἰοῦ. 

1) Ἀντιόπης Βτύποῖ. 
Ετάρτα. ΟΧΧΧῚΙ, Ψογϑι Ἰοοίίζομοια Εἶγτα. σΟΉΒΟΣΥΑΒ86 1η- 

ἀϊοαὺ ΕΒ μοι ΘΡ. οσ. 1 Ρ. 116, θα βθουΐαβ βυχῃ. --- ἀΐδηλα 
1101 Ἐχούζ. Επᾶοο. ἀήδελα Εἶγτα. Ῥαγ. ἂρ. ΟΥϑια. 
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ἐτέλει" ἐνήλλασσε δὲ τὰς χροιὰς αὐτῶν. ΟἿ, Ἐΐγτα. Ῥαν. 
8Ρ. ὕτϑι. ἀπ, Ῥασ. ΤΥ ὑ. 9ὅ. Επάοο. ὑ. 878, 84. 3594, 8. 

--- Ἑοχτάδῖα ἀείδελον οχ Ἠθβιοᾶο αϑογὶ Ζομδτυ. ρ. δ2 Τιϊίμι. 

182. 

Θεσσάμενος γενεὴν Κλεοδαίου κυδαλίμοιο. 
ΒΟ]. Τϑῦγ. δὰ ΑΡ0]1. ἘμΒοᾶ. 1, 824: ϑέσσασϑαι γὰρ τὸ 
αἰτῆσαι καὶ ἱκετεῦσαι. καὶ Ἡσίοδος ..ϑεσσάμενος --- 
κυδαλέμοιο“. 

188. 

Αἴπυτοξ αὖ τέκετο Τλησήνορα Πειρέϑοόν τε. 
ἈΡΟ]]οΩ. ΤΘχ. Ἠοχαοῦ. νυ. “ἰπύτιον (ρ. 18, 12 ΒοΚΚ.): 
τὸν τοῦ Αἰπύτου ........ ἔστι δὲ οὗτος τῶν ᾽άρκα- 
δικῶν ἡρώων, περὶ οὗ φησιν Ἡσίοδος .»ΑΔἴπυτος --- 
Πειρέϑοόν τε. 

184. 

Εὐγια. Μ. Ρ. 218, 87: Βροτός. ὡς μὲν Εὐήμερος 
ὁ Μεσήνιος, ἀπὸ Βρότου τινὸς αὐτόχϑονος" ὁ δὲ 
Ἡσίοδος, ἀπὸ Βροτοῦ τοῦ Αἰϑέρος καὶ Ἡμέρας. 

188. 

Χαρίτων ἀμαρύγματ᾽ ἔχουσα. 
Εἶγια. Μ. νυν, ἀμαρύσσω (ρ. 77, 29 544.) ...... καὶ 
ἀμάρυγμα καὶ ἀμαρυγάς" σημαίνει τὰς τῶν ὀφϑαλμῶν 
ἐκλάμψεις" χαρίτων --- ἔχουσα“, Ἡσίοδος. 

Εταρτα. ΟΧΧΧΠΙ. ΚΧλεαδαίου Οοα. ΤΔαγ.; οοατ. ΠΘΕΤΊΒΏΏ. 
Ηοο ἀδετασηΐστα δὰ ΑΘρΊταϊασα ῬΘΥ ΏΘΙΘ οϑηβοὺ Βαξέπιδημ, 

Ἐταρτα. ΟΧΧΧΠΙ. αὖτ᾽ --- Τλησήνορα οο ἌΡρόΠοτῖ (). 
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1806. 

Ἤτοι γὰρ “Μοκρὸς Δελέγων ἡγήσατο λαῶν, 
τούς δά ποτε Κρονίδης Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδὼς 

λεκτοὺς ἐκ γαίης ἁλέας πόρε ΖΙευχαλίωνι. 

Βίχαρ. ὙΙΙ ῥ. 822: μάλιστα δ᾽ ἄν τις Ησιόδῳ πιστεύ- 
ὅειεν οὕτως περὶ αὐτῶν εἰπόντι .»ἤτοι --- Ζευκαλίωνις. 
τῇ γὰρ ἐτυμολογίᾳ τὸ συλλέκτους γεγονέναι τινὰς ἐκ 

παλαιοῦ καὶ μιγάδας αἰνίττεσϑαί μοι δοκεῖ καὶ διὰ 
τοῦτο ἐκλελοιπέναι τὸ γένος. Υ. 2. 8΄ οοττυρίο:18 
Βοδίθηΐοβ δδοσὺ Εΐγιῃ. αυᾶ, ρ. 862, 21 5α.; γ. 8. σοβρίοἱὐ 

ατϑιοτα. ἰη τα, ἀπ. Οχομ. 1 ρ. 264 (ν. πού... 

187. 

Ἰλέα, τὸν ῥ᾽ ἐφίλησεν ἄναξ “ιὸς υἱὸς ᾿Αἀπόλλων 
καὶ οἱ τοῦτ᾽ ὀνόμην᾽ ὄνομ᾽ ἔμμεναι, οὕνεκα νύμφην 
εὑράμενος ἵλεων, μίχϑη ἐρατῇ φιλότητι, 
ἥματι τῷ, ὅτε τεῖχος ἐυδμήτοιο πόληος 
ὑψηλὸν ποίησε Ποσειδάων καὶ ᾿Ζπόλλων. 

Εΐγπι. Θυᾶ. ρΡ. 276, 41 5αᾳ.: Ἰλεύς,. ὁ Αἴαντος πατήρ. 

Εταστα. ΟΧΧΧΥ͂Ι. 8. ,,Δ)ὰ ρῥ]φηίοσοα ΤὨΘΟΩΟΙδ6 ἔουτηϑπι 
τοίθιτθ υἱάθίυῦ [8]160. Θυδθϑί, Ηθ8. ρ. 385. Μδιοκβοῃ. ἁλέας, 
αὐυοᾶ ἱῃὰ ὑθχίαμι τϑοθρίγασβ, Ῥσοροθ. Ὑ1]ΘΌσαΩ Οὐσϑοβδ ΒοΪΒ8.; 
ὑποίαν βομποίαθυ. οχθγοιθῦ. οὐδ. Ὁ. 26 6011, ὔταμα, Απ. Οχοι. 
Ι Ρ. 304 ἀθ νοοῖβ λαύς τϑάϊοθ ᾿ ἀΐθβθσθπβ: ἄλλοι δὲ παρα, 
τοὺς λᾶας ὠνομάσϑαι' ,.,λαοὶ 4Ζευκαλίωνος ὅσοι γενόμεσθα“. 
Καλλίμαχος. Ἡσίοδος δὲ παρὰ τὸ ἁλές, τὸ σημαῖνον τὸ ἀϑροῦν, 
ἀλαὸς λαός" ἀφαιρέσει τοῦ ἅ. Ηδο ἴῃ τα δαοίοτϊ αύθμι Εἶγπι. 
Ουάϊδηϊ ΠΣ81]} θθ80 οβὐθηαιὶὺ ϑομβηοίδονίη. --- λᾶας Ηθγηο δὰ 
ΔΡρο]]οᾶ. Ὑ7ο]. ΠΠ ». 839, Θοορίἑ!. ν. 896; λαοὺς ϑβαϊτιδβ.; ἁλίους 
ψΌΘΙΟΚΚοσ. --- ΔΖευκαλέωνι)] Ἄα]ρο Ζευκαλέωνος ; Θτηθπᾶ. 838]Π|88. 
6 αὀφσαβδίι Ῥ]ο ΟΣ 8 ορ οτ6. 

Ετασια. ΟΧΧΧΥ͂Ι͂Ι. 1. ἐφίλησε ΤιΘπἴθοι. Ῥσχορίοσ αἱ ρϑχησηᾶ. 
-- 3. εὑρόμενος ΕἼΒΟΒΟΣ δὰ Ὑ6116Σ ὅτ. ΠΠ| 1. Τιϑθπι. ΜΑτοβοἘ. 
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ἐτυμολογεῖται ὑφ᾽ Ἡσιόδου [τὸ.] ,Ἰλέα --- καὶ ᾿4πολ- 
λων. Ἠοβ νοβϑὰβ οὃχ ΕΒ γΊΩΟ]. 8. Ρᾶσ. ὈυΠυστι θᾶ, 

Πα Βηΐκθα ΘΡ. οΥὐ. ἡ. 108; Ἰορπηίοῦ ῥχδθίοσοα ἂρ. Τσοίζ. 

β0801, δᾶ. Ἐχοβ. ἱπ 1. Ρ. 126 βᾳ. (ἐν τῇ ἡρωικῇ 
γενεαλογέᾳ) Οτδτα, Αποοᾶ, Οχου, ΠᾺ, 481: ν. 1--8 

Ἰαπᾶδὲ Εΐγια. Μ. ρ. ὅ470, 189 ἀδἰβῆ. νοχσῦα οὕνεκα -- 
φιλότητι (ν. 3---8) αϑοχί Ἐπδίαί, δὰ 1). ρ. 6860, 48 
οχη, ὅ18 Β48.;: ν. 4 βαᾳ. Τχοίζ. δᾶ Τγοορην. 398 (ἐν 
τῇ ἡρωικῇ γενεαλογίᾳ); τοβριοἱξ Αὐἱβια, 1 ρ. 240 ΤΘ6ὈΡ. 
890 Ὠϊμᾷ. --- ΠῸ ἔοστωα Ἰλεύς ἀϊβρυίαπὺ Ξομ01. ὕϑη. 
ἃ Π, 4, 264, ΚΒ, δ21. Ν, 208. ιοί, δὰ Ο, 388. 
Ἐπβέίαίμ. δὰ ἢ). Ρ. 101, 19 Βοιω. 76 Βϑ88. ρ. 277, 2 Βοῃι. 

209 Βα8. 1018, ὅδ βᾳ. Βομι. 1028 Β88. οἵ, ρ. 927 οχίγ. 
ἔοτα, 897 Β48. ὅ6}0]. δὰ Ρίπᾶ. ΟἹ. ΙΧ, 167. Τεοίζ. Εχϑᾷ. 
ἴὰ Π, ῥ. 4: Ποσειδώνιος ὁ ̓ ἡπολλωνιάτης ὁ τῷ Ἡσιόδῳ 
μέμψιν ἐπάγων, ὡς παραφϑείραντι τινὰς τῶν Ὁμή- 
ρου λέξεων, τὸν Ὀϊλέα ἸΙλέα εἰπόντι. 

188. 

"ἄκρον ἐπ᾿ ἀνϑερίκων καρπὸν ϑέεν, οὐδὲ κατέκλα, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πυραμίνων ἀϑέρων δρομάασκε πόδεσσι, 
ἐν νννο εν ννννον καὶ οὐ σινέσκετο καρπόν. 

Ευϑίαίῃ. δὰ 11. ρ. 828, 41 οπι. 3246 Β489.: Εἷς τῶν 

Αἰολιδῶν, Φύλακος, κτέσας πόλιν Φυλάκην ὠνόμασεν, 
οὗ Ἴφικλος, οὗ Φύλακος, οὗ Ποίας καὶ Ἴφικλος, ὧν 
Ποίαντος μὲν καὶ Μεθώνης Φιλοχτήτης, ᾿Ιφίκλου δὲ 
καὶ ᾿Αστυόχης Πρωτεσίλαος καὶ Ποδάρχης. ἐνταῦϑα 
δὲ ξητητέον, ποῖος ἦν ὃ ποδωκέστατος κατὰ τὴν ἴστο- 

Εταστ. ΟΧΧΧΥΠΠ. 1. καρπῶν Ἐπδύ.; οοΥτ. ΒΌΒΩΚ. τ6χ 1]. 
-- 2. ὅς ῥ᾽ ἐπὶ πυραμένους ἀϑέρας φοίτασκε πόδ. 83.680]. δὰ Π. 
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ρίαν Ἴφικλος, περὶ οὗ δηλῶν Ἡσίοδος, ὅτι ταχυτῆτι 
διήνεγκεν, οὐκ ὥχνησεν ἐπ᾽ αὐτοῦ ταύτην εἰπεῖν τὴν 
ὑπερβολήν «ἄκρον --- καρπόν“. Ὑ, 2. αδϑοχτί β'6.0]. 
γριῃ. Βὶ δὰ Π. ΥὉ, 221. ΟἿ, 8080]. Ηδυ]. Αἰαργ. οἷο. δὰ 
Οἃ, λἪ, 8326: Κλυμένη Μινύου τοῦ Ποσειδῶνος καὶ 
Εὐρυανάσσης τῆς Ὑπέρφαντος γαμηϑεῖσα Φυλάκῳ 
τῷ 4ηίονος Ἴφικλον τίκτει ποδώκη παῖδα. τοῦτον 
λέγεται διὰ τὴν τῶν ποδῶν ἀρετὴν συναμιλλᾶσϑαι 
τοῖς ἀνέμοις ἐπί τε τῶν ἀσταχύων διέρχεσθαι, καὶ 
διὰ τοῦ τάχους) τὴν κουφότητα μὴ περικλᾶν τοὺς 
ἀϑέρας.3) ...... ἡ δὲ ἱστορία παρ᾽ Ἡσιόδῳ. ΟἿ. Ἐπδίαίμ. 
8 1006. Ρ. 1688 5βα. Βοῃ. 440 Βδ5. δὰ. Π, ». 1200, 7 

84. 1281 Βδ8. 8080]. δὰ ΑΡ0]1]. Βμοᾷ, 1, 45. --- Ὑοτθᾶ 

ἄκρον --- ϑέεν Ἰαυαᾶδοαὶ Εΐγια. Μ, Ρ. 109, 8. 

1859. 

Ἢ δὲ Θόαν τέκεν υἱόν. 
ΟΠΒοοσγοΡοβο. ἱπ ΒΟΚΚ, Αποοᾶ, Ρ. 1188 [1 ρ. 95 Οαίβί.) 

Καὶ λέγουσιν οἵ ποιηταὶ πολλάκις ὁ Αἴας τοῦ 4ἴα, 
καὶ ο ΖΙρύας τοῦ Ζρύα καὶ ὁ Θόας τοῦ Θόα, ὡς παρ᾽ 
Ἡσιόδῳ ,.ἣ --- υἱόν“, [Ὁοὰ. Ματο, 489 30]. 128 τοϑοί.] 

140. 

ΒΞΘΒ0]. Ηδυ], οὐ Αὐαῦτ. δὰ Ηομ. Οἁ. ε, 198: ἡ δ᾽ 
᾿ἀπότασις πρὸς Ἡσίοδον λέγοντα τὸν Μάρωνα εἶναι 
Οἰνοπίωνος τοῦ Ζ]ιονύσου. Οὐοπίτα Ἐπαδίαί. 8δᾷ 100. 

». 1028, 44 βᾳαᾳᾳ. Βοῃ. 847 Βωβ.0Ό Τὸν δὲ ΜΜάρωνα, 

1) Εοτί. πάτου (πάϑους οοα. Απιῦτ.). 2) ἴῃ οοἀά. δΒραυΐ- 
ἰαγ: ἕνιοι δὲ αὐτὴν τὴν Κλυμένην προγαμηϑῆναί φασιν Ἡλίῳ, 
ἐξ ἧς Φαέθων ἐγένετο παῖς. ἡ δὺ ἱστορία κτῖ. Ηδηο ἀθ Ῥ.ι80- 
ἐμβοηΐθ πδυγϑυϊοηθαι, αυδῖὰ Ηθβίοᾶο ϑυοίΐοτθ υϑὰ8 τορογηῦ 
Εἰαρέδει, δὰ 100. Ρ. 1689 Βομμ., ϑύγοσθ ροθίϑθ ποβύσγο 8αβοσθὶ 
οβίθμαιῦ ΜΑσοθΟΒΟΙ,, Ρ. 867, 
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, οὗ καὶ δοκεῖ παρώνυμος εἶναι ἡ κατὰ Θράκην Μαρώνεια, 
καὶ ἱερῷ ἐτίμησαν οἱ ἐγχώριοι. οὗ τὸν πατέρα Εὐάνϑην 
Ἡσίοδος Οἰνοπίωνος ἱερέα.) ἱστορεῖ υἱοῦ “Διονύσου. 

141. 

Ξ0801. δὰ Τμοοος. ΧΥ͂Ι, 49: Κύχνον λέγει τὸν 
Ποσειδῶνος καὶ Καλύκης ....... Ἡσίοδος δέ φησιν 

αὐτὸν τὴν χεφαλὴν ἔχειν λευχήν᾽ διὸ καὶ ταύτης τῆς 
κλήσεως (86. ϑῆλυς) ἔτυχεν. 

ΒΕΟΒΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

142. 

Ἢ οἴη Διδύμους ἱεροὺς ναίουσα κολωνοὺς 
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, πολυβότρυος ἄντ᾽ ᾿Αμύροιο, 
νέψατο Βοιβιάᾶδος λίμνης πόδα παρϑένος ἀδμής. 

ϑέταθ. ΙΧ ρ. 442: Τοῦτο (85. τὸ “ώτιον πεδίον) δ᾽ 
ἐστὶ πλησίον τῆς ἄρτι λεχϑείσης Περραιβίας καὶ τῆς 
Ὄσσης καὶ ἔτι τῆς Βοιβηίδος λίμνης, ἐν μέσῃ μέν 
πῶς τῇ Θετταλίᾳ λόφοις δὲ ἰδίοις περικλειόμενον, 
περὶ οὗ Ἡσίοδος οὕτως εἴρηκεν ,»ἢ --- ἀδμής“. Ἐοε- 
ἄρχῃ Ὑϑυθυβ ἰαπααὺ σοοργδρῆυβ ΧΙΥ Ὁ. 647; ν. 2 αἴέωοχί 

βέθρῃ. ΒγζΖ. νυ. ἤἄμυρος. --- Υἱγρίποτα ἰαἰδοίαπι Οογομπίθπι 
6580 ἀοοθπλν β6801. δὰ ΡΙπᾶ. Ῥγέμ. ΠῚ, 59: ἐπειδὴ ἡ 
παρϑένος Κορωνὶς ᾧκει παρὰ ταῖς ὄχϑαις τῆς Βοι- 

βιάδος λίμνης" ἡ δὲ Βοιβιὰς λίμνη παρακειμένη τῇ 
“ακερείᾳ. ὅτι δὲ ἡ Κορωνὶς ἐν Δακερείᾳ χει πρὸς 

1) ἱερέα ΜδτΟΚΒΟΙ.; φασιν ἑερὸν γαϊρο. 
Εσαρτα. ΟΧΙ, 2. Τιοροθαΐας ἀντ᾽; οοὐτ. Μδχοῖβοι, “-ς 

8. πόδα] χρόα ΚΟΘΟΒΙΥ οὐμϊ. ΘΡ. 1 Ρ. 12. 
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ταῖς πηγαῖς τοῦ ᾿Δμύρου, Φερεκύδης ἐν πρώτῃ ἴστο- 
ροεῖ κτλ. ΟΥ̓ ἴταρτα. 108. 

148. 

Τῷ μὲν ἄρ᾽ ἄγγελος ἦλϑε κόραξ ἱερῆς ἀπὸ δαιτὸς 
Πυϑὼ ἐς ἠγαϑέην, καί ῥ᾽ ἔφρασε ἔργ᾽ ἀίΐίδηλα 
Φοίβῳ ἀκερσεκόμῃ, ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἼἼσχυς ἔγημε Κόρωνιν 
Εἰλατίδης, Φλεγύαο διογνήτοιο ϑύγατρα. 

Ββοθο]. δᾶ Ῥιπᾶ, Ῥγίμ. ΠῚ, 48: ἱστορεῖται γάρ, ὅτι τὴν 
Ἴσχυος μῖξιν ἐδήλωσεν αὐτῷ (Ἀγο111πη1) ὁ κόραξ᾽ παρὸ 
καὶ δυσχεράναντα ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ τὸν ᾿Αἀπόλλωνα ἀντὶ 
λευκοῦ μέλανα αὐτὸν ποιῆσαι ...... τὸν δὲ περὶ τὸν 
κόρακα μῦϑόν φησι καὶ Ἡσίοδον μνημονεύοντα λέγειν 
οὕτω οοτῷ --- ϑύγατρας, Ἐδοβᾶοια τοιβὰβ (Υ. 1---2 οοπ- 
ὑχϑοὶ 8) δθοσὺ ϑομοῖ, δὰ συ. 14. ΟἿ, δᾶ συ, 46. 

144, 

Ἢ οἴη Φϑίῃ Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσα 
Πηνειοῦ παρ᾽ ὕδωρ καλὴ ναΐξεσκε Κυρήνη. 

Β680]. δᾷ Ῥιπά. Ῥγίμῃ. ΙΧ, 6: ἀπὸ δὲ Ἠοίας Ἡσιόδον 
τὴν ἱστορίαν ἔλαβεν ὁ Πίνδαρος, ἧς ἡ ἀρχή" ..ἢ --- 
Κυρήνη“. 

148. 

βϑουυ. δὰ ὕοσα. ἄθοσρ. 1,. 14: Αὐλβίαθυχα ἱπνυοοαῦ ἱ. ὁ. 

ἈΑΡΟ]] Δ ηΐ8. οὐ γυϑμθβ Π]ταχη, αἀυθτὰ Ἠθβιοᾶυβ αἸοὺ ΔΡο]] θα 

Ῥδβίοσαίθια. ΟἿ, ὅ680}1. Βθχῃᾷ. ῃ. 846 Βαροῃ. --- Αρο]]. 

Βμοᾶ. Π|, ὅ06 5ᾳ. ἀθ ὔγχοῃθ: ἔνϑα δ᾽ ᾿Αρισταῖον Φοίβῳ 
--.«Ὁ-ὦ-ἝΦΨςὉΖῳςΦ..-».». ».»....- ὕ..»......»Ἅ 

Εταρω. ΟΧΙΠῚΙ. 8. ὅτ᾽ ἄρ 816. 5680]. δᾶ ν. 14; ὅτ᾽ γ6] 
ὄττ᾽ οὦ Ψὲ 48. -- γῆμε ὅ680]. δὰ ν. 48. -- Κόρωνι»] Τιορθθᾶ- 
αν Κορωνίν, αὐυοᾶ ἴᾳτθ ᾿ργοῦθθηῦ ΜΆσοῖβοῦ. αοοί!.; οὗ, ΟΒοθ- 
ΤΟΌοΟΒο. ἴῃ ΒΟΚΙ.. Αμῃθοάᾶ. τε. Ρ. 1207. 

Ετάρστα. ΟΧΙΙΥ͂. 1. ἠοίη φϑέη οοἂᾷ.; οοττ. ΒΆΒΩΚ. 
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τέκεν, ὃν καλέουσιν | ̓άγφέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι 
“Αἰμονιῆες. 8680]. δὰ γν. 498. Ρ. 417, 12 Κορ], Ῥμηοάθμι. 

περὶ εὖσ. ν. 11 οχίχ. αομΡ. 

1460. 

Ἢ οἴη Ὑρίῃ πυκινόφρων Μηκιονίκη, 
ἢ τέκεν Εὔφημον γαιηόχῳ ᾿Εννοσιγαίῳ 
μιχϑεῖσ᾽ ἐν φιλότητι πολυχρύσου ᾿Δφροδίτης. 

8080]. δὰ Ῥίμᾶ, Ῥγίῃ. ΤΥ͂, 88: ὁ δὲ ᾿4σκληπιάδης τὰ 
ἐν ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις παρατίθεται ..ἢ οἴη --- ᾿φρο- 
δίτης“. 

141. 

Ἢ οἵην Ὑρίη Βοιωτίη ἔτρεφε κούρην. 
Ξβ080]. ὕοη. Α δὰ Ηοῃ. Π. ΜΒ, 496 οἵ 8’ Ὑρίην] οὐ 
παρέλαβον σύνδεσμον τὸν τέ, ἀλλ᾽ ὄντως παρέλαβον 
Θυφίαν τὴν πόλιν, οὐκ εὖ δέ; ἀπὸ γὰρ Ὑριέως καὶ ἡ 
"Ἵρία οὕτως ὀφείλει ἔχειν τὸν τοῦ ὑ φϑόγγον. μαρτυ- 
ρεῖ καὶ Ἡσίοδος λέγων ..ἢ --- κούρην. Ὁπᾶοθ Βαπβὶ 

Ἢ Βαβίαξμ, δὰ 100. Ρ. 26ὅ, 4 84ᾳ. 300 Β88. ΤΙιοσαβ βὰ Απ- 
ἄοραμι, Νγοὺοὶ Β] δια, ϑρϑοίαὺ: οἵ, ϑίθρῃ. Βγ. νυ. Ὑρία" 
Ἡσίοδος δ᾽ ἐν Ὑρίᾳ τὴν ᾿Αἀντιόπην φησὶ γενέσθαι. 

148. 

Φύλας δ᾽ ὥπυιεν κούρην κλειτοῦ Ἰολάου 
Λειπεφίλην" ἦν δ᾽ εἶδος Ὀλυμπιάδεσσιν ὁμοίη, 

---- ,...΄΄ἷ]ἧ  ἝἑἝ  ὼὀκσἧκσκ....--.--.-  θ θ[Ἠ ὃ 

Εταρτα. ΟΧΙΥ͂Ι. 1. ἠοίη ὑρίη οοἀᾶ, (188 ἰτϑᾶοτο νἱάδῦιν 
' ΒΟΘΟΚΆ. ἰπ ποί.); οοαν. ΒΌΒΏΚ. --- 2. γαιηόχῳ ΒΟΘΟΚΆ. 6 οοᾶ, 
| αοὐδ. ὑτὸ γαιαόύχῳ. 

Ῥτασια. ΟΧΙΥ͂Π. ογατα βουϊρύθγδια ἰδιηἀ στ Δ Ὁ. ΜΌ6]]. 
| τοἀοδέαπι ὁχ οοδᾶ, τοροδαὶϊν Ὀὲπα.; ἢ δίη ὑρίη βοιωτέης τρέφε 

γεη. Α. 6 νίχοσυπι ἀοοίί. βοαὐθηὐβ αἶβρ. ΜΆΤΟΚΒΟμ.. 
Εταρτα.- ΟΧΙΥΙΠ. 2. Δειπεφίλην οοττυρύσχα: λειπεφιλήνη" 

εἶδος Μοβα.; λεέπε φιλήνην εἶδος. Ῥᾶχ. 1899, λεῖπε φιληνὴ εἰ 
(οοἴοσα δυὐδηθοστιθ, Ρασ. 1410. “Δειποφίλην ΗθὶηΒ. , ΚΌΒΗΪτθ 
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Ἱππότην δέ οἵ υἱὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἔτικτε 
Θηρώ τ᾽ εὐειδῆ, ἰκέλην φαέεσσι σελήνης. 
Θηρὼ δ᾽ ᾿Απόλλωνος ἐν ἀγχοίνῃσι πεσοῦσα : 
γείνατο Χαίρωνος κρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο. 

ῬαυΒβ. ΙΧ, 40, ὅ Βα. (8): Δεβαδέων δὲ ἔχονται Χαιρωνεῖς" 
ἐχαλεῖτο δὲ ἡ πόλις καὶ τούτοις Γἄρνη τὸ ἀρχαῖον" 
ϑυγατέρα δὲ εἶναι λέγουσιν Αἰόλου τὴν ᾿άρνην, ἀπὸ 
δὲ ταύτης κληϑῆναι καὶ ἑτέραν ἐν Θεσσαλίᾳ πόλιν, 
τὸ δὲ νῦν τοῖς Χαιρωνεῦσιν ὄνομα γεγονέναι ἀπο 
Χαίρωνος, ὃν ᾿Δπόλλωνός φασιν εἶναι, μητέρα δὲ 
αὐτοῦ Θηρὼ τὴν Φύλαντος εἶναι. μαρτυρεῖ δὲ καὶ 
ὁ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας Ἠοίας ποιήσας ..Φύλας ---- ἵππο- 
δάμοιο“. 

149. 

Ὕηττος δὲ Μόλουρον ᾿Δρίσβαντος φίλον υἱὸν 
κτείνας ἐν μεγάροις εὐνῆς ἕνεχ᾽ ἧς ἀλόχοιο, 
οἷκον ἀποπρολιπὼν φεῦγ᾽ "ἄργεος ἱπποβότοιο, 
ἵξεν δ᾽ Ὀρχομενὸν Μινύειον᾽ καί μιν ὅ γ᾽ ἥρως 
δέξατο, καὶ κτεάνων μοῖραν πόρεν ὡς ἐπιεικές. 

Ῥαυβ. ΙΧ, 86, 6 βᾳ. (4): παρὰ τοῦτον τὸν Ὀρχομενὸν 
βασιλεύοντα Ὕηττος ἀφίκετο ἐξ ἴάργους, φεύγων ἐπὶ 

οἰ. Δηιφίλην, 1υσὰ “ειπεφίλην 6 ποίδ ΠἸὈΥΑΥΣ λεέπεε ταϑ]90 
Ἰη 6] 6οἴδ᾽ ῬΧΟΙΊΒΉΒΒΒ6 ΔΥρι γαΐαβ. 6818... --- 8, Ἱππότην] Ηο0 
ΠΟΙΆΘΗ ᾿βοσυανὺ Οοα, Μοβα. (ργϑουϑθῦ ἹἹππότη οτωΐβδο ὁμοίη); 
τοροβαϊ Εδοῖυσθ. Ἱππότεα ΒοΙθθ. ἡ δέ οἵ Ἱπποτέ᾽ υἷόν 5'.γ]Ὁ. 
Κυμη. ἴῃ Ἱππότην οθχΐθ ὩΪη1} Ἰηθοὺ οδδϑηβίουϊβ.Ό Δα Οα. 
κ 86. 60 (Αἐολου) Ῥχογοοδνυ: Ἠθσ. --- 6. Χεέρωνος Ηθ]1η8. 

Εταρα. ΟΧΠΙΧ, 1. ΙΜόλουφρον ϑομυρατῦ; όλυρον τνυϊβο. 
- 4. Μινύειον] Τιοροθαΐαν Μινυήϊον; ΟΌχτ. Ξ'1606115β. Τούπμι 
ὙΘΣΒΊΤΩ δἷ0 γϑβηρὶὺ ἈΟΘΟΔΙΥ (οοπΐ. ΘΡ. 1 Ρ. 18) ἦξε δ᾽ ἐς Ὀργ. 
Ἱμινυήιον᾽ ὃς δὲ μιν ἥρως (,Οτοδοχηθηπβ δῖ6 τορὶβ, ὩῸΠ ΥΌ18 
ΠΟΙΆΘΙ 6δ...) 
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τῷ Μολούρου φόνῳ τοῦ ᾿Αρίσβαντος, ὄντινα ἀπέκτει- 
νεν ἐπὶ γυναικὶ ἑλὼν γαμετῇ" καὶ αὐτῷ τῆς χώρας 
ἀπένειμεν Ὀρχομενὸς ὅση νῦν περί τε Ὕηττόν ἐστι 
τὴν κώμην καὶ ἡ ταύτῃ προσεχής. Ὑήττου δὲ ἐποιή- 
σατο μνήμην καὶ ὁ τὰ ἔπη συνϑεὶς ἃς μεγάλας Ἠοίας 

καλοῦσιν Ἕλληνες" “ἼῬηττος --- ἐπιεικές“. 

180. 

Ἔστι τις “Ελλοπέη πολυλήιος ἠδ᾽ εὐλείμων, 
ἀφνειὴ μήλοισι καὶ εἰλιπόδεσσι βόεσσιν. 
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες, πολυβοῦται, 
πολλοί, ἀπειρέσιοι, φῦλα ϑνητῶν ἀνθρώπων'᾽ 
ἔνϑα δὲ “Ιωδώνη τις ἐπ᾽ ἐσχατιῇ πεπόλισται" ὅ 
τὴν δὲ Ζεὺς ἐφίλησε καὶ ὃν χρηστήριον εἶναι, 
τίμιον ἀνθρώποις" ......ὉὉὉὐνν νειν εν νειν ννον 
ἜΉῊ ΕΣ ἐοννννννν ναῖεν δ᾽ ἐν πυϑμένι φηγοῦ" 
ἔνϑεν ἐπιχϑόνιοι μαντήια πάντα φέρονται, 
ὃς δὴ κεῖϑι μολὼν ϑεὸν ἄμβροτον ἐξερεείνῃ 
δῶρα φέρων, ἔλθῃ δὲ σὺν οἰωνοῖς ἀγαθοῖσιν. 10 

β6801. δὰ ϑορῃ. Τυδοι, 1169 (1167): Ἔνιοι δὲ ..... 
Ἑλλοπίαν τὴν Δωδώνην νομίξουσιν εἶναι" τὴν γὰρ 

Εταρτα. ΟἿ. 1. Ἕλλοπίηἢ 516 β6Βο]. ϑορᾷ. βίχαρ.; Ἐλλοπίη 
ΜδτΟΚβοῖ. 8]. --- ὅ. ἔνϑα δὲ 4ωδ.,] 816. δίχαρο; ἔνϑα 4ωδ. 
5080]. βόοριῃ. --- θ6. Ζ. ἐθέλησεν ξδὸν χρ. ΒΌΒΚΘΗ, βϑηβα 106] 
ὈΘη6 φῬοχβρθοίο; βθᾶ υϑυϊβίπιὶΐο οϑὺ (αὐυοα ῥγίτηυβ υἱαϊξ Ἠθυ.) 
γοΙΒαΒ 6---Ἴ τυ ]ο8 6886. Ηδχ. ΜΆΥΟΚΒΟΏ, ΕἼΔΟΏ ροϑὺ ν. 6 
Ἰδοῦμδτα δἰαϊποσυηύ, ΘγΒ ροδὺ τέμεον. ΝΟῸΪΒ ροβὺ ἀψνϑο. πο"- 
Ἠ0]14 ἄθοϑϑθο νἱἀθηΐυσ. ναῖὲν (ᾳυσά δα Ιογϑα βρθοίδἑ) δ) θη. 
(ρσορδιῦρυβ Βαμηκ, οὐ ΜΌΘ]]ΟΣ Ασομ. ατῦ. ὑ. 83 οα. 1Π᾿.,,0Ὶ16 
ΘΙ βοβδίθῃ ΤΘΡῸ] ἋΟΣ Ὑογχοὶῦ ψΆγΘη πΟὨΪ ὨΟ08]16 Βδυχαθ"), 
ψυ]ρὸ ναῖον. .,0᾽|οὸό δοϊ αι ἷβ Ποάομδοῖβ αποτϊαΐϊπαθ. αὐ θ} Πρ ίοΥ 
ναῖον, απο Ηδχτα. νοϊαϊ, ᾿τροα!ϊὺ ἐν πυϑμένι φηγοῦ“. Οοοίξ!. 
-- 8. ἐπιχϑονίοις ΒΌΒΩΚ. --- 10. ἔλθῃ σὺν 56}0). 1,δυχ.; οοΥτ, στη. 
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χώραν οὕτως Ἡσίοδος ὀνομάξει ἐν Ἠοίαις, λέγων 
οὕτως .»ἔστι --- ἀγαθοῖσιν. Ὑ, 1. ὅ Ἰ᾿Ἰαυᾶεὶ βύταΡ. 
ΥΠ ". 82ὅ. 

. 151. 

Οἷα Διώνυσος δῶκ᾽ ἀνδράσι χάρμα καὶ ἄχϑος. 
ὕστις ἄδην πίνει, οἶνος δέ οἱ ἔπλετο μάργος, 
σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέει γλῶσσάν τὲ νόον τε 

δεσμοῖς ἀφράστοισι" φιλεῖ δέ ἑ μαλϑακὸς ὕπνος. 
Αἴμθῃ. Χ ρ. 428 Β--Οα: διὸ καὶ Ἡσίοδος ἐν ταῖς 

Ἠοίαις εἶπεν ..οἷα --- ὕπνος“. Υ͂. 1 -Ξ δου. 400. 

1582. 1588. 

Ὦ, τέκος, ἦ μάλα δή σὲ πονηρότατον καὶ ἄριστον 
Ζεὺς τέκνωσε πατήρ. 

Τέκνον ἐμόν, Μοῖραί σε πονηρότατον καὶ ἄριστον .... 
᾿Αβραβίαβ δὰ Αυϊβίοι. ἘΠῃ. Νίοι. ΠῚ ρ. 48): χαὶ ὅτι 
πόνηρος ἐπὶ τοῦ ἐπιπόνου τάττεται καὶ δυστυχοῦς, 
ἱκανὸς Ἡσίοδος παραστῆσαι ἐν ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις 
τὴν ᾿Δλκμήνην ποιῶν πρὸς τὸν Ἡρακλέα λέγουσαν 
»»ὦὗ --- πατήρ“. καὶ πάλιν «τέκνον --- ἄριστον“. 

184. 

Ῥαυβ. ΙΥ͂, 2, 1: Πυϑέσϑαι δὲ σπουδῇ πάνυ ἐϑελή- 
σας οἵ τινες παῖδες Πολυκάονι ἐγένοντο ἐκ Μεσσήνης, 

ἐπελεξάμην τάς τὸ ᾿οίας καλουμένας καὶ τὰ ἔπη τὰ 

Ναυπάκτια, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὁπόσα Κιναίϑων καὶ 

Εγαστα. ΟἸ]. 1. ΤΑΡΥΣ ἔχϑος; οοτ. ΒΒ ΚΘΩ οχ ϑοαΐο. 
Εγάρτα. ΟΠΠ. 1. 2. τέκος ---- τέκνωσθ ὟΌΒΒ. ῬχῸ τέκψον 

-- ἐτέκνωσε. 
1) ΤἸωοοῦμλ ᾿μϑρίοοσθ μοὶ ᾿1δαϊὺ. 
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"Ἄσιος ἐγενεαλόγησαν. οὐ μὴν ἔς γε ταῦτα ἦν σφίσιν 
οὐδὲν πεποιημένον, ἀλλὰ Ὕλλου μὲν τοῦ Ἡρακλέους 
ϑυγατρὶ Εὐαίχμῃ συνοικῆσαι Πολυκᾶονα υἱὸν Βούτου 
λεγούσας τὰς μεγάλας οἶδα Ἠοίας, τὰ δὲ ἐς τὸν 
Μεσσήνης ἄνδρα καὶ τὰ ἐς αὐτὴν Μεσσήνην παρεῖταί- 
σφισι. 

158. 
Ῥαμβ. Π, 26, 8 (2): ᾿Επίδαυρος δὲ ἀφ᾽ οὗ τὸ 

ὔὕνομα τῇ γῇ ἐτέϑη, ὡς μέν φασιν Ἠλεῖοι, Πέλοπος 
ἦν" κατὰ δὲ ᾿Αργείων δόξαν καὶ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας 
Ἠοίας ἦν ᾿Επιδαύρῳ πατὴρ ᾿άργος ὁ Διός. 

156. 

Ῥαῦβδη. Π, 16, 4 (8): Ταύτην (Μυκήνην) εἶναι 
ϑυγατέρα ᾿Ινάχου γυναῖκα δὲ ᾿Δρέστορος τὰ ἔπη λέγει 
ἃ δὴ Ἕλληνες καλοῦσιν Ἠοίας μεγάλας" ἀπὸ ταύτης 
οὖν γεγονέναι καὶ τὸ ὄνομα τῇ πόλει φασίν. 

1571. 

ῬαυΒβδῃ, Πν, 2, 8: Κορινϑίοις δὲ τοῖς ἐπινείοις τὰ 

ὀνόματα “έχης καὶ Κεγχρίας ἔδοσαν, Ποσειδῶνος 

Χ 

εἶναι καὶ Πειρήνης τῆς ᾿Αχελῴου λεγόμενοι" πεποίηται 
ὃὲ ἐν ᾿Ηοίαις μεγάλαις Οἰβάλου ϑυγατέρα εἶναι Πει- 
ρήνην. 

158. 

Ῥαιϑβ. Υ͂Ι, 21, 10 54. (1): ᾿Δπέϑανον δὲ ὑπὸ τοῦ 
Οἰνομάου κατὰ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας Ἠοίας ᾿4λκάϑους 

ὁ Πορϑάονος, δεύτερος οὗτος ἐπὶ τῷ Μάρμακι, μετὰ δὲ 
᾿Δλκχάϑουν Εὐρύαλος καὶ Εὐρύμαχός τε καὶ Κρόταλος. 
τούτων μὲν οὖν γονέας τε καὶ πατρίδας οὐχ οἷά τε ἦν 
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πυϑέσϑαι μοι' τὸν δὲ ἀποθανόντα ἐπ᾽ αὐτοῖς ᾿ἀκρέαν 
τεχμαίροιτο ἄν τις Δακεδαιμόνιόν τε εἶναι καὶ οἰκιστὴν 
Ῥχριῶν. ἐπὶ δὲ τῷ ᾿άκρίᾳ Κάπετόν φασιν ὑπὸ τοῦ 
Οἰνομάου φονευϑῆναι καὶ Δυκοῦργον Μάσιόν τε καὶ 
Χαλκώδοντα καὶ Τρικόλωνον ...... Τρικολώνου ὃὲ 
ὕστερον ἐπέλαβεν ἐν τῷ δρόμῳ τὸ χρεὼν ᾿Αριστόμαχόν 
τε καὶ Πρίαντα, ἔτι δὲ Πελάγοντα καὶ Αἰόλιόν τε καὶ 
Κρόνιον. ΟΥ̓ Ββ680]. δᾶ Ῥὶπά. ΟἹ. 1, 127: Οἱ ἀναιρεϑέντες 
οὗτοί εἰσι’ Μέρμνης, Ἱππόϑοος, Πέλοψ ὁ Ὀπούντιος, 
᾿ἀκαρνάν, Εὐρύμαχος, Εὐρύλοχος, Αὐτομέδων, Λάσιος. 
Χάλκων, Τρικόρωνος, ᾿λκάϑους ὁ Παρϑάονος). ᾽ά4ρι- 
στόμαχος, Κρόκαλος" τούτῳ τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἀπολω- 
λότων μνηστήρων καὶ Ἡσίοδος καὶ ᾿πιμενίδης συμ- 

μαρτυρεῖ.) Ἑπυᾶοο. Ρ». 814, 9 βαᾳ. 

189. 

ΡΑῦβ. Χ, 81, 8 (2): Ἐς δὲ τοῦ Μελεάγρου τὴν 
τελευτὴν Ὁμήρῳ μέν ἐστιν εἰρημένα ὡς ἡ ᾿Ερινὺς 
καταρῶν ἀκούσαι τῶν ᾿4λϑαίας καὶ ἀποθάνοι κατὰ 
ταύτην ὁ Μελέαγρος τὴν αἰτίαν" αἱ δὲ Ἠοῖαί τε κα- 
λούμεναι καὶ ἡ Μινυὰς ὡμολογήκασιν ἀλλήλαις" 
᾿Δπόλλωνα γὰρ δὴ αὗταί φασιν αἱ ποιήσεις ἀμῦναι 
Κούρησιν ἐπὶ τοὺς Αἰτωλούς, καὶ ἀποϑανεῖν Μελέα- 
γρον ὑπὸ ᾿“πόλλωνος. 

1600. 

5680]. Τιϑαν. δᾶ ΑΡΟΙ].. ΒΒοά. ΙΥ͂, 61 (ρ. 486, 80 
Κο11): Ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις ᾿Ηοίαις λέγεται τὸν Ἐν- 

1) Πορϑάονος Ἐπυάοο. 2) Ηδθο ,,0 Ῥβύβϑῃϊα δου οπᾶδ, 
ὀθηθθῦ ὙΝ οββϑιηρ. δα Π:1οά. ΤΥὔ. 78“. ΜΑΥΟΚΒΟΒ. 
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δυμίωνα ἀνενεχϑῆναι ὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς οὐρανόν" 
ἐρασϑέντα δὲ Ἥρας εἰδώλῳ παραλογισϑῆναι [τὸν 
ἔρωτα] νεφέλης καὶ ἐχβληϑέντα κατελθεῖν εἰς “Διδου. ἢ 
Ουδθ οχ μοῦ βοβοῖο μαυβέδ δρυὰ Ἑμπάοοίδηι ρῥ. 148, 9 

844. Ἰορσαπίυγ, υἱ 15. ἸΔθογδηΐ. Ὁ 

101. . . 

1014. 1. 118: Ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις λέγεται 
ὡς ἄρα Μελάμπους φίλτατος ὧν τῷ ᾿Απόλλωνι ἀπο- 
δημήσας κατέλυσε παρὰ Πολυφάντῃ). βοὸς δὲ αὐτῷ 
τεϑυμένου δράκοντος ἀνερπύσαντος παρὰ τὸ ϑῦμα, 
διαφϑεῖραι αὐτὸν τοὺς ϑεράποντας τοῦ βασιλέως" 8) 
τοῦ δὲ βασιλέως χαλεπήναντος .......«.{Ὁ . τὸν 
Μελάμποδα λαβεῖν καὶ ϑάψαι3). τὰ δὲ τούτου ἔγγονα 
τραφέντα ὑπὸ τούτου λείχειν τὰ ὦτα καὶ ἐμπνεῦσαι 
αὐτῷ τὴν μαντικήν' διόπερ κλέπτοντα αὐτὸν τὰς βόας 
τοῦ Ἰφίκλου εἰς Αϊγιναν5) τὴν πόλιν περιληφϑέντα 
δεθῆναι, καὶ τοῦ οἴκου μέλλοντος πεσεῖν, ἐν ᾧ ἦν ὁ 
Ἴφικλος, τῇ διακόνων πρεσβύτιδι μηνῦσαι τοῦ Ἰφίκλου, 
καὶ τούτου χάριν ἀφεϑῆναι.) ΟἿ β6801. Ῥαγ., ουϊαϑ 
Ἰθούϊΐομθθ πὸοὸ]ὶ Ορϑσδθ ργϑίϊζυχη οσϑὺ, 1 ποίϑ ϑρροβαὶ, οὐ 

Ἐυαοοίδια 9. 286, 29 8466. 

162. ᾿ 

Τοϊᾶ. 11,181: Πεπηρῶσϑαι δὲ Φινέα φησὶν Ἡσίοδος 

1) 51. ΚΘΙ]. --- εἰδώλω παραῖ. τὸν ἔρ. νεφ. ἴίαυτν., παρα. 
εἶδ. νεφ. διὰ τὸν ἔρωτα Ῥατ. 2) Πολυφάτῃ Ῥαγ. 8) διαφϑεῖ- 
ραν --- βασιλέως] κατέφαγε τὸν τοῦ Πολυφάτου ϑεράποντα 
Ραγυ. 4) Ηδϑο τιδηϊοοίο ταῦθα βαηΐ. Εοτυί. γαλεπ. καὶ τὸν 
δράκοντα ἀποκτείναντος, τὸν ελ. λαβεῖν τὸ σῶμα καὶ ϑάψαι. 
ὅ) Βοχίαβθθ Ἐχῖνον" Κορ]. 6) καὶ -- ἐφεϑῆναι) καὶ Μελαμ- 
ποδὰα αἰδεσθεὶς ἀπέλυσεν, ἐπιδοὺς αὐτῷ καὶ τὰς βοῦς, ἃς ἀφί- 
κετὸο κλέψαι Ῥαγ. 
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ἐν μεγάλαις ᾿Ηοίαις, ὅτε Φρίξῳ τὴν ὁδὸν ἢ ἐμήνυσεν. 
Θυδο οσβοσιρβιὺ Επᾶοο. ἢ. 418 βᾳ. Οἱ, ἔν. 78. 

168. 

Τοϊᾶ. Π, 1122: "4ργος] εἷς τῶν Φρίξου παίδων 

οὗτος. τούτους ........ ᾿ἀκουσίλαος καὶ Ἡσίοδος ἐν 

ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις φασὶν ἐξ ᾿Ιοφώσσης τῆς Δέήτου. 
καὶ οὗτος μέν φησιν αὐτοὺς τέσσαρας, "άργον, Φρόν- 
τιν, Μέλανα, Κυτίσωρον δ. 

1604. 

Τρϊά. ΤΙΥ͂, 828: ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις Φόρ- 
βαντος καὶ Ἑκάτης ἡ Σκύλλα. . 

16θὅ. 

Β680], δὰ Ριπᾶ, Ἰβέμηαι. Ὑ' (), δ8 ν». 547 Βοθοκῃ.: 
Οὐ γὰρ ὁ Τελαμὼν ἐκέλευσε τῷ Ἡρακλεῖ ἐμβῆναι τῷ 
δέρματι καὶ εὔξασϑαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ Ἣρακλῆς τοῦτο 
κατ᾽ ἰδίαν ἔπραξε προαίρεσιν. εἴληπται δὲ ἐκ τῶν 
μεγάλων Ἠοιῶν ἡ ἱστορία᾽ ἐκεῖ γὰρ εὑρίσκεγαι ἐπι- 
ξενούμενος ὁ Ἡρακλῆς τῷ Τελαμῶνι καὶ ἐμβαένων τῇ 
δορᾷ καὶ εὐχόμενος, καὶ ........ ὃ ὁ διόπομπος 
αἰετός, ἀφ’ οὗ τὴν προσωνυμίαν ἔλαβεν Αἴας.) 

166. 

νύ, βου Ρ. 108 Οοοί!!. (6. 41{.): Τῆς ᾿4σπί- 

1) τὴν εἰς Σκυϑίαν ὁδὸν ῬαΑΥ. 2) Χύτωρον Ῥδγ. (οὗ, ϑίχΔΌ. 
ΧΙ ν. δ44 οχίν., ἀυθπὶ ἰοοῦτα ἰαπάανιὺ ΜΆΤΟΚΒΟΒ.). 48) Ποοὺβ 
ταυθϊαθ. καὶ οὕτως ὃ γαϊρο, καὶ οὗτος ὃ (απϑταν!β ἀυθιέδη αι) 
ΒοΘΟΚΙ. 4) ὩΡοσυπποῦ μ00 δὰ Ββοοϊούαἐβ ἰηΐοσ Ηθχοῦΐθηα δὲ 
Τοϊδιλόπθιη ἰδοΐδθ ᾿ηϊστα, αὐ οοπϊυμοῦϊ ΤΎΟδτὴ ΘΧρΡυρηλ- 
σοσυαηῦ. ΜδατΟΈΒΟΗ. 
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δος ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ δ΄ καταλόγῳ φέρεται μέχρι στίχων 
ν΄ καὶ ς΄}). 

167. 
Απίοηΐη, Τἰρογ, ὁ. 28: Ἰστορεῖ Νίκανδρος Ἔτε- 

ροιουμένων α΄ καὶ Ἡσίοδος ἐν μεγάλαις Ἠοίαις κτλ. 
Ἄργου τοῦ Φρίξου καὶ Περιμήλης τῆς ᾿ἀδμήτου 

ϑυγατρὸς ἐγένετο Μάγνης. οὗτος ᾧκησεν ἐγγὺς 
Θεσσαλίας, καὶ τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ αὐτοῦ Μαγνησίαν 
προσηγόρευσαν οἱ ἄνθρωποι. ἐγένετο δ᾽ αὐτῷ παῖς 
περίβλεπτος τὴν ὄψιν ὙὝμέναιος. ἐπεὶ δὲ ᾿Απόλλωνα 
ἰδόντα ἔρως ἔλαβε τοῦ παιδὸς καὶ οὐκ ἐξελίμπανε τὰ 
οἰκέα τοῦ Μάγνητος, “Ἑρμῆς ἐπιβουλεύει τῇ ἀγέλῃ τῶν 
βοῶν τοῦ ᾿Απόλλωνος. αἱ δὲ ἐνέμοντο ἵνα περ ἦσαν 
αἱ ̓ ἀδμήτου βόες" καὶ πρῶτα μὲν ἐμβάλλει ταῖς κυσίν, 
αὖ ἐφύλαττον αὐτάς, Δήϑαργον καὶ Κυνάγχην. αἵ 
δὲ ἐξελάϑοντο τῶν βοῶν καὶ τὴν φυλακὴν ἀπώλεσαν" 
εἶτα δ᾽ ἀπελαύνει πόρτιας δώδεκα καὶ ἑκατὸν βοῦς 
ἄξυγας καὶ ταῦρον, ὃς ταῖς βουσὶν ἐπέβαινεν. ἐξῆπτε 
ὃὲ ἐκ τῆς οὐρᾶς πρὸς ἕκαστον ὕλην, ὡς ἂν τὰ ἴχνη 
τῶν βοῶν ἀφανίσῃ" καὶ ἦγεν αὐτὰς ἐλαύνων διά τε 
Πελασγῶν καὶ δι’ ᾿Δχαίας τῆς Φϑιώτιδος καὶ διὰ 

“οκρέδος καὶ Βοιωτίας καὶ Μεγαρίδος καὶ ἐντεῦϑεν 

εἰς Πελοπόννησον διὰ Κορίνϑου καὶ Δαρίσσης ἄχρι 
Τεγέας. καὶ ἐντεῦϑεν παρὰ τὸ Δύκαιον ὕρος ἐπο- 
ρεύετο καὶ παρὰ τὸ Μαινάλιον καὶ τὰς λεγομένας 
Βάττου σκοπιάς. ᾧκει δὲ ὃ Βάττος οὗτος ἐπ᾽ ἄκρῳ 

1) Τιϑοομθια ἀθργαναΐαα ν΄ καὶ σ΄ οοΥτ. ὅδ. Ῥοξἑυαβ 
Τορσα. Δί. ». 402. Μοπθο ἥἥουζὶ νυν. 42---ἀδ δηΐθ νυ. 89 Ῥοῃθι- 
ἀο8 6686. 

Ερνίοο. ατσ. Ἐτδσιαοηίδ. 1. 10 
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τῷ σκοπέλῳ, καὶ ἐπεὶ τῆς φωνῆς ἤκουσε παρελαυνο- 
μένων τῶν μόσχων, προελθὼν ἐκ τῶν οἰκίων ἔγνω 
περὶ τῶν βοῶν, ὅτι κλοπιμαίας ἄγει" καὶ μισϑὸν 
ἤτησεν, ἵνα πρὸς μηδένα φράσῃ περὶ αὐτῶν. “Ἑρμῆς 
δὲ δώσειν ἐπὶ τούτοις ὑπέσχετο, καὶ ὁ Βάττος ὥμοσε 

περὶ τῶν βοῶν πρὸς μηδένα κατερεῖν. ἐπεὶ δὲ αὐτὰς 
Ἑρμῆς ἔκρυψεν ἐν τῷ πρηῶνι παρὰ τὸ Κορυφάσιον, 
εἰς τὸ σπήλαιον εἰσελάσας ἀντικρὺς Ἰταλίας καὶ Σικε-- 
λίας, αὖϑις ἀφίκετο πρὸς τὸν Βάττον ἀλλάξας ἑαυτὸν 
καὶ πειρώμενος, εἰ αὐτῷ συμμένειν ἐπὶ τοῖς δρκίοις 
ἐθέλει. διδοὺς δὲ μισθὸν χλαῖναν ἐπυνθάνετο παρ᾽ 
αὐτοῦ, εἰ μὴ κλοπιμαίας βοῦς ἔγνω παρελαϑείσας. 
ὁ ὃὲ Βάττος ἔλαβε τὴν χλαμύδα καὶ ἐμήνυσε περὶ 
τῶν βοῶν. Ἑρμῆς δὲ χαλεπήνας, ὅτι διχόμυϑος ἦν, 
ἐρράπισεν αὐτὸν τῇ ῥάβδῳ καὶ μετέβαλεν εἰς πέτρον. 
καὶ αὐτὸν οὐκ ἐκλείπει κρύος οὐδὲ καῦμα" λέγεται δὲ 
καὶ ὃ τόπος παρ᾽ ὁδευόντων ἄχρι νῦν σκοπιὰ Βάττου. 

ΟΕΥΟΙΒ ΝΌΡΤΊΙΔΕ. 

6. οδΥταΐΠ18 δυοίοτθ Ρ]αὐ. τποτὰ]. Ρ. 7380 Ε, Ὁ τὸν 
Κήυκος γάμον εἰς τὰ Ἡσιόδου παρεμβαλών. Οοπίτα 
Αἴμοὰ 1 ρ. 49 Β: Ἡσίοδος ἐν Κήυχος γάμῳ (κἂν 
γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ ποιητοῦ τὰ 

ἔπη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα εἶναι) κελ. 
Οθγοὶβ παρύϊδ8 ραγίθιῃ ἔμ1586 Οδίδ! ΟἹ Ὑὸοὶ Εθαγ χα 

ΨΟΧΥΙΒΙΉ116 οδὺ, οἷ, αἀτῸοβ ᾿Ιαυᾶαγιὺ Μδυοκβομοῖ, Ρ. 184. 
(ἀοοὐε!. ργδϑέαν. ρ. 1,.Χ11. 

1θ8. 

Αἰμβοῃ. Πρ. 49 "Ο: Ὅτι Ἡσίοδος ἐν Κήυκος 
᾿ γάμῳ (κἂν γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ 
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ποιητοῦ τὰ ἔχη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα 
εἶναι) τρίποδας τὰς τραπέξας φησί (011. ῬΟ]]. ΥἹ, 88: 
ἦσαν δέ τινες πρῶται τράπεξαι καὶ δεύτεραι καὶ 
τρίται καὶ τρίποδες μέν, ἐφ’ ὧν ἔκειντο, καὶ ἔστι 

τοὔνομα παρ᾽ Ἡσιόδῳ. 

1609. 

8680]. ᾿δὰγ. δ Α}0}]. Βμοᾶᾷ. 1, 1289: Ἡρόδωρος 
δέ φησι μὴ συμπεπλευκέναι (86. τοῖς ᾿Αργοναύταις) 
αὐτόν (Βοτδοῖθπι) τὲ καί τινας ἄλλους. Ἡσίοδος δὲ 

ἐν τῷ Κήσυκος γάμῳ ἐκβάντα φησὶν αὐτὸν ἐφ᾽ ὕδατος 
ξήτησιν τῆς Μαγνησίας περὶ τὰς ἀπὸ τῆς ἀφέσεως 
αὐτοῦ ἢ ̓ ἀφετὰς καλουμένας ἀπολειφϑῆναι. Ὅπᾶο δὰ 
Οογοῖβ γορίϑιη ὨΘΤῸΒ Ῥουυθηϊ, οἵ, Βδοοηγ}. ἔγ. 88 [8}. 

Αὐδιθη. Υ ρ. 178 Β (01. 1 Ρ». 826 Μοῖη.): Βακχυλίδης 

ὃὲ περὶ Ἡρακλέους λέγων ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τοῦ 
Κήυχος οἶκον φησίν] ἔστα δ᾽ ἐπὶ λάινον οὐδόν, τοὶ 
δὲ ϑοένας ἔντυον, ὧδέ τ᾽ ἔφα" αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑῶν | 
δαῖτας εὐόχϑους ἐπέρχονται δίέκαιοι 1] φῶτες οὐ ΖομποὈ. 
Π, 19 (αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἵἴεν- 
ται οὕτως Βακχυλίδης) αἰίδαιθ ἐθβυϊταηομϊα, αὐδθ ὁοῃ- 

σοβδιὺ τὰ. Ηυρὶ αἰ πΠροιθία: ἀθ ΟὙΔΘΟΟΥΤη ῬΥΟΥΘΙΌΣΟ 

᾿αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν (Τυτίο. 
1872) Ρ. 9 864. 

110. 

Ἰδὼν δ᾽ ἱππηλάτα Κῆυξ. 
8080]. οι. Α δὰ Π. κ᾿, 119: ὁ ὃὲ ἱππότης ἄρα οὐ 

1) αὐτοῦ] τῆς Δργοῦς ὅο)0]. ῬΑΣ. 
Εγαρτα. ΟἸἼΧΧ, Κῆνξ]) 8510 ΒΟΚΚ.; κῆρυξ οοα. 

108 
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φυγάς, ἀλλ᾽ ἱππικός. καὶ ὁ Ἡσίοδος δὲ οὕτως ἀκή- 
κοδν᾽ οοἰδὼν --- Κῆυξ',, ἀντὶ τοῦ ἱππικός. 

111. 

ῬΙαΐ. τλογ8]. Ρ. 780 Ε: καϑάπερ οὖν τὸ πῦρ την 
ὕλην ἐξ ἧς ἀνήφϑη, μητέρα καὶ πατέρα οὖσαν, ἤσϑιεν, 
ὡς ὁ τὸν Κήυκχος γάμον εἰς τὰ Ἡσιόδου παρεμβαλὼν 
εἴρηκεν. 

αταρον. Οουπίμ, περὶ τρόπων ἴῃ ὙΥ ΑἰΖὶὶ Ἐμοί. αὐτ. 
ΥΠΙ Ρ. 110 5α.: αἴνιγμά ἐστι φράσις διάνοιαν ἀποκε- 
κρυμμένην καὶ σύνϑετον πειρωμένη ποιεῖν, ὡς παρ᾽ 
Ἡσιόδῳ ..... οὐ μητέρα μητρὸς ἄγοντο] αὐαλέην 
[τε]}) καὶ ὀπταλέην, ἐπεὶ δοκεῖ πρῶτα μὲν ξηραίνεσϑατ, 
εἶτα ὀπτᾶσϑαι' σφετέροισιἕ) τέκεσσιδ), τοῖς ξαυτοῦ 
τέχνοις, λέγει δὲ τοῖς ξένοις (9)3), τὸ δὲ τεϑνάναι, 
καϑὸ δοκεῖ ἐκ τῆς ὕλης εἰλῆφϑαι δ). Τιοσῦχα ἱπάϊοον!ὑ 
Βοῖρκ ῬΒ100]. ΧΧΙῚΧ γ". 819. 

ΟΗΙΒΟΝΙΒ ΡΒΑΞΕΒΟΕΡΤΑ. 

Ῥαυβδῃ. ΙΧ, 81 8 ὅ (4): Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα (δόξα) 
κεχωρισμένη τῆς προτέρας, ὡς πολύν τινα ἐπῶν ὃ 
Ἡσίοδος ἀριϑμὸν ποιήδειεν, ...... παραινέσεις τε 
Χείρωνος ἐπὶ διδασκαλίᾳ δὴ τῇ ᾿Αχιλλέως. ὅ680!. 
δᾷ Ριπᾶ. Ῥγίμ. ΥἹ, 19: τὰς δὲ Χείρωνος ὑποθήκας 
Ησιόδῳ ἀνατιϑέασιν. Αυοίογοθ ααἰριιβ ἕν. 178 ἀθὈϑύῃ: 

τὰς Ἡσιόδου ὑποϑήκας. Ἡδρμαθρθίίϊο ρ. 17 Οαἰδὲ 

1) τε δἀαϊάϊ. 8) σφετέροισι Βοτῖρβῖ, οἵ. δοαὺ, 90; ἐφ᾽ 
ἑτέροισι γαρο. 8) τέκεσσι ΒΟΙ͂ΡΒΙ, τέκεσι οοὔ. Βατ., τεκέεσσι 
το] αὶ. 4) ξύλοις οαϊδον Οδηίαρτῖρ. ἂρ. ὙΥΑἸΖ. δ) ΒΑΓ. 
ἐκκεκόφϑαι, ὰπὰ8 Ῥᾶγ. ἐκκόφϑαι. 
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(18 εᾳ. 1,108.): διὰ τοῦτο καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσι 
πεποίηκε υ»ὑκῆψιν μέν, Χείρωνες ἐλήλυμεν, ὡς ὑπο- 
ϑήκας “. 

Οαἰϊπθ]. 1, 1, 1δὅ: (Αὐϊβίορμαμοβ ρυβϑχασηδίϊθα8) ὈΥΪΤΩυ8 
ὑποθήκας ..... πορᾶγὶξ 6886 Βυΐαβ ροοίδθ (86. Ἠρβίοά!). 
ΟΥ,. ΜαυοκβοβοΣ, Ρ». 178 βαᾳ. 

112. 

Εὖ νῦν μοι τάδ᾽ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλέμῃσι 
φράξεσϑαι" πρῶτον μέν, ὅτ᾽ εἰς δόμον εἰσαφίκηαι, 
ἔρδειν ἱερὰ καλὰ ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν. 

Β680]. δ Ῥιπᾶ. Ῥγίῃ. ΥἹ, 19: τὰς δὲ Χείρωνος ὑπο- 
ϑήκας Ἡσιόδῳ ἀνατιθέασιν, ὧν ἡ ἀρχή .εὖ -- 
αἰειγενέτῃσιν“, 

. 118. 

ατϑσατη. ἵπ Βϑομμι. ἀπθοᾶ. τ. ΠΡ. 88ὅ: ἀκεστὴς 

λέγουσιν οἵ παλαιοί, οὐκ ἠπητής, ἠπήσασϑαι᾽ ἔστι 

μὲν ἅπαξ παρ᾽ ᾿Αριστοφάνει ἐν 4Ὠαιταλεῦσι ..καὶ 

κόσκινον ἠπήσασϑαις. σὺ δὲ λέγε ἀκέσασϑαι τὸ ἱμά- 
τιον᾽ παίξων γὰρ τὰς Ἡσιόδου ὑποϑήκας ᾿᾽Δριστοφά- 
νης εἶπε τοῦτο. Ἑδάᾶθτι ἰταάϊὺ ῬὨΥΥπίοΒ. Ρ. 91 [,0Ρ.ἢ) 

Εταρα. ΟἼΧΧΙ. Τοσυϊα οοχττρύασα 6Χ οοά. αοὐξ, 88}- 
δντ ΒοΘΟΚΉ. --- 1. ᾿οροῦθαίῃν εὖ νὺ τοι ἕκαστα μεταλλᾷ ἀειγε- 
νέτῃσι (81. Πμοθβῃ. Ρ. 444) γυ8] εὖ νύ τοι τάδ᾽ ἕκ. μετάλλα ϑεοῖς 
ἄειγ. - τὰ ἕκαστα Βαυίί. -- πευκαλέμῃσι] 5ῖο ΒοΘοκ. [,. 
Ὠιμᾶ,; πευκαλέμοισιν οοᾶ, Αοὐξ. --- 2. ὅτ᾽ εἰς] 816 ΒΟΘΟΚΆ. 
αορέεὶ. 8111; ὅταν εἰς σὸν οοἃ,, ὅτ᾽ ἂν σὰ, ΜαχΌΚΕΟΙ. 

1) ἘΤΠ ἴοχϑ οογίαχα νἱάδίατ, Ἡρβισάστα ἱπ μ06 ΟΑΥΤΑΐηΘ 
ἠπήσασθϑαι γοοΆθΌ]0 ἀβῦστα ἔπΐδθθ, 1181 ἔοτὺθ ἐοΐμτωη μου β ΣΟ Ότα 
ΟΣ Θ0 βυχιρίυπι οβὺ ΜΔΥΟΚΒΟΙ. 
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114. 

Ουϊηΐ!}. 1, 1, 15: υϊάδιῃ ᾿εὐογῖθ ᾿πϑυϊ θη οϑ, αὐ 

ΤΩΙΠΟΥΘΒ Ββορύθῃιλ 8118 οϑββϑῃΐ, ποὸὰ ρμαΐαγογυμύ, αὐυοᾶ 1118 

ΡΥ δθίδϑ οὐ ᾿ἰπἰθ]θοΐατη 1801 01 1πϑυυση οροτο οὐ [8- 

ὈΟΥΘΙῚ Ρδὲ] ροϑθβοῖ. ἷῖὰῃθ αὐυά βθῃίθηίία Ηθδιοάση 6586 

ῬΙΌΣΙΩΙ ἱταάυπί, αὐἱ δηΐθ ουϑιηχαδίοασηλ ΑΥΒΙΟΡ ΒΗΘΕ 

ξαοχυηῦ. Νίϑῃι 18 ῥσίυτβ ὑποϑήπας, ἰὰ 4ὰο το βουϊρύστα 
Ὠοο ᾿πυϑηϊζυῦ, πορᾶγιὺ 6886 Παΐὰβ ροθῦϑο. 

ὈΛΔΟΤΎΖΙΙ ΙΡΑΒῚ]. 

Βυϊ4, ν, Ἡσίοδος (γ. Ρ». 18): ποιήματα δὲ αὐτοῦ 
ταῦτα" ....... περὶ τῶν ᾿Ιδαίων ΖΠακτύλων. 

ΟἾθπι. ΑἸοχ. ϑύχοιι. 1 ρ. 182 (806 Α) Άγῖ0. 860 
Ῥοϊί. Τινὲς δὲ μυϑικώτερον τῶν ᾿Ἰδαίων καλουμένων 
δακτύλων σοφούς τινας πρώτους γενέσϑαι λέγουσιν, 
εἰς ος ἥ τε τῶν ᾿Εφεσίων λεγομένων γραμμάτων καὶ 
ἡ τῶν κατὰ μουσικὴν εὕρεσις ῥυϑμῶν ἀναφέρεται. 
δι᾿ ἣν αἰτίαν οἱ παρὰ τοῖς μουσικοῖς δάκτυλοι τὴν 
προσηγορίαν εἰλήφασι. Φρύγες δὲ ἦσαν καὶ βάρβαροι 
οἵ Ἰδαῖοι δάκτυλοι. ἘΠῚ ρα01}10 ἱπῖτα (ρ. 862 Ροί[.): 
Κέλμις τε αὖ καὶ ΖΔιαμναμενεὺς οἵ τῶν Ἰδαίων δακτυ- 
λοι πρῶτοι σίδηρον εὗρον ἐν Κύπρῳ, 4έλας δὲ κτλ. 
(οἴ. ἔγαρτα. 176). 

9 ΒοΟ οϑυταῖμθ ΠΟΌΘΟΚ Αρίδορῃ. ρ. 1166: οϑυϊαδθ 

ἰοβύμαομπιο πορ8 ἱπποίαϊῦ οδγτηθ Ἠροβιοᾶθὶ ᾿πβοσὶρἐϊο 

περὶ Ἰδαίων 4Ιακτύλων, Οτούοπβίυτα 8ῃ Ῥατγυρίοσατα, 

μαυᾶ 80:16 ἀϊοῖα; πηι ἐοίαμῃ διιΐββαια οϑί, 3,64 δοάθχω 
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δυοίοτο Ρ] πὰ Πδοίγ]οβ Οτοίδο ἱπβοσὶ ΥἹἝ, ὅ7 ᾿).... 8] 

116, αὰοθΒ Ηρβιοάμβ διαθίσαο Ὠοΐπθ [Ιἀ8608 νοοσδγογϑί, 

8.0 Δ Ι ΣΟ [4846 Οτϑίϊοδο δϑϑιρηδυϊῦ, αὖ ποίϊοΥ], ὅθ δ]ίϑιω 

Ἡθβὶοαὶ βοιίοηὐίατη ΟἸθιαθηβ αὔοχί ϑίχοπι. 1 ρ, 862)... 
ΘΧΟΌΒΘΌΙ11 ἀἸβογορδηίδ, αποπίδηη ΗθΒβοαο ρυ]υγα 8. αἰ ΘΓ 15 

δυοίοσιθυ8 βαϊθοία βυαπὺ οδττηϊπϑ. 18 αὐἰάθτα απἱ ΤὨθορο- 

ὨΪΔτ. ΘΟΒΟΙαΙδ, ὉΌΣ Ιουὐϑὴλ ἴῃ Οτοίδ πδίυμῃ οὐ δ᾽ ὕπθσα τ} }18 

ὙΘΥΒΙΌΌΒ πδτταῦ, οἀποδίοσοβ οἱὰβ Ὀϑοΐυ]οθ 811Θη ὁ Ὀγδθ- 

τοσταϊψΐ νοὶαὺ ἱρποίοθς, ΟΥἿὨ, Μδυοῖκβοι. Ρ. 172. 

118. 

ΡΙμ. Ν. Ἡ. ὙΠ, 56 (8 197): Α68 οομδατο οὐ ἰθπι- 
ῬΟΣϑτο Ασιβίοίθϑβ γάσμι ϑογίμομ τηοηβέγδβϑβθ, ΤἬὨΘΟΡΕΣα- 
βίυβ Ποίδη Ῥηγσυροῖα ρυΐδηΐ, Δ σδυῖδα δ ὈΣΙΘδπὶ 8111 ΟΒΑ]Υ- 
Ὀδ8, 8}}:1 Ογοϊορδβθ, ἴουτυη Ἡοϑίοαθβ ἴῃ Οτοίδ 6908 ααϊ 
γοοδίϊ βαθὺ Ὠδοίυ [ἀ89]. 

1176. 

ΟἸθμι. ΑἸοχ. βέσομι. 1 ρ. 182 (801 Α) 5.010. 862 Ῥοίί. 
Δέλας δὲ ἄλλος Ἰδαῖος εὗρε χαλκοῦ κρᾶσιν, ὡς δὲ 
Ἡσίοδος, Σκύϑης. 

ΜΕΙΑΜΡΟΘΊΙΑ. 

Οδγθθα μοο τ] βουιρίοσοθ Ἠθϑιοᾶο ἐγιθαθσγαμύ; οἵ. 

Αἰμβοη. Πρ. 40 Β. ΧΙ ρ. 498 Α. ΧΠΙ ργ. 609 Ε΄. 
ΟἸθηι. ΑἸοχ, ϑίγοια. ΥΙἾ ρ. 366 (628 Ὁ) 5.71». 7161 Ῥοί!. 

ΟἿ, βέγαν. ΧΙ ρ. 642 οἱ Ῥαδιβαπῖδθ Ἰοοῦτι βαρτα (Ὁ. 79) 
ὀχβουρίαπι. Α βομο]αϑία σοΐοσο ὃ δὰ Τγοορὴγ. 688 (αύοχα 
ϑοχαυϊίαν Τχοίζα) ὁ τῆς Μελαμποδίας ποιητὴς αδοτίαν. 

ΕΣ. 116. 20ι. Εκ. 176. 8) ΟἿ ν». 39. ϑβοβοϊϊυση Ἠοτδ- 
εἰσατα ̓ὐδά. Ῥαϊαῖ. δὰ Οἀἁ. Ἢ 90), ουαἱὰβ ταϑιξοηοιι ἔροὶϊὺ Μδγοῖς- 
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ϑοουπασβ ΠΟΥ ἃ Αἰμθῃ. ΧΙ ρ᾿. 498 Α., ἰογυβ ΧΠῚ 
Ῥ. 609 ΚΕ οἰξαίυν. 

Οδυσλθ ἢ ΟΘ]ΘΟΘΥΥΤΙΙΔΟΥΤα γαίῃ, ΜΟΡΒῚ, ΑἸΔΡΒΣ]ΟΟΙΙ, 
Οδ] μη 5, ΤΊΓΘΒΙδ6 Βιβύοσ 85 ΘΟΙΩΡΥΘΙ ΘΙ 1886 οὐ ἃ ΟἸΔΥΙΒΒΙΊΧΩΟ 
ΘΟΥΌΤα ΜΝ ο]διηροᾶθ ΠΟΤΘῺ ΒΟΟΘΌΙΒ8Β86 ΡΥΟΡΒΌ1118 οϑὺ οοπὶ οί, 
Μδυοκβομϑθ 1 Ρ. 170. 

1171. 

Θαῦμά μ᾽ ἔχει κατὰ ϑυμόν, ὅσους ἐρινειὸς ὀλύνθους 
οὗτος ἔχει μικρός περ ἐών" εἴποις ἂν ἀριϑμόν; 

Μύριοί εἰσιν ἀριϑμόν, ἀτὰρ μέτρον γε μέδιμνος" 
εἷς δὲ περισσεύει, τὸν ἐπενθέμεν οὔ κε δύναιο. 
ὡς φάτο" καί όσφιν ἀριϑμὸς ἐτήτυμος εἴδετο μέτρου" ὅ 
καὶ τότε δὴ Κάλχανϑ' ὕπνος ϑανάτοιο κάλυψε. 

Βίχαρ. ΧΙΥ͂ ρ. 642: λέγεται δὲ Κάλχας ὁ μάντις μετ᾽ 
᾿Αμφιλόχου τοῦ ᾿“μφιαράου κατὰ τὴν ἐκ Τροίας ἐπάν- 
οδον πεξῇ δεῦρο ἀφικέσθαι, περιτυχὼν δ᾽ ἑαυτοῦ 
κρείττονι μάντει κατὰ τὴν Κλάρον, Μόψῳ τῷ Μαν- 
τοὺς τῆς Τειρεσίου ϑυγατρός, διὰ λύπην ἀποϑανεῖν. 
Ἡσίοδος μὲν οὖν οὕτω πως διασκευάξει τὸν μῦϑον " 
προτεῖναι γάρ τι τοιοῦτο τῷ Μόψῳ τὸν Κάλχαντα 
οϑαῦμα --- ἀριϑμόν“; (Υ. 1---2) τὸν δ᾽ ἀποχρένασϑαι 
ομύριοι --- κάλυψε“ (Υ͂. 8---6). 

ΒΟΒΘΗ͂Θ], ἃ ταϑῆῦ 760. ΟΣ Τοίσδθ δἀπηοίαί. δα Τγοοργ. ἰχάμβ- 
οχρύσχη 6880 μοαϊθ οομβίαὺῦ; οἵ. Βαυϊίτα. οὐ Ὠ:πᾶ. δα 1οο. 

Ετάρτη. ΟἼΧΧΥ͂ΙΙ. 1. ἐρινεὸς ὅσους ὀλύνθους Ἰἰδτι; ἐρ. 
ὅσσον ὀλύνϑων Χγϊαπᾶ. ἐρινεὸς οὗτος ὀλύνθους οὖς ὅδ᾽ ἔχει 
Πότ. ργϑοῖαί. ΕῸγ. Η6]. ν. ΧΥ͂. Ουοα ἀράϊμηυθβ, ἄἀοροίυσ 

᾿ ΤῬΣΒΟΒΌΟΚΙΟ οὐ Βοΐβδ. --- 4, ἐπενθέμεν) 510 ϑροβῃ ἀθ οχύγοιωηδ 
Οάγεβ. ρατί. ρ. 72; ἐπελθέμεν Ἰἰρτὶ Βέχαῦ. --- οὔ κε δύναιο 
οββ οὗ Μεΐποκο δὰ ΕΌΡΒΟΥ. Ρ. 108 γχγὸ οὐκ ἐδύναο (τ) 
δύναιο). 
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1178. 

Ζεῦ πάτερ, εἶϑ᾽ ἥσσω μοι ἔχειν αἰῶνα βίέοιο 
ὥφελλες δοῦναι καὶ ἴσα φρεσὶ μήδεα ἴδμεν 
ϑνητοῖς ἀνθρώποις" νῦν δ᾽ οὐδέ μὲ τυτϑὸν ἔτισας, 
ὅς γέ μὲ μακρὸν ἔϑηκας ἔχειν αἰῶνα βίοιο 
ἑπτά τ᾽ ἐπὶ ξώειν γενεὰς μερύπων ἀνθρώπων. ὅ 

ΤχοίΣ. δὰ ΠΥΟΟΡΗΥ. τ. 682 πέμπελον] τὸν ὑπέργηρων 
οονν νον νῦν δὲ τὸν Τειρεσίαν λέγει, ἐπειδή φασιν 
αὐτὸν ἑπτὰ γενεὰς ξῆσαι" ἄλλοι δὲ ἐννέα᾽ ἀπὸ γὰρ 
Κάδμου ἦν καὶ κατωτέρω ᾿Ετεοκλέους καὶ Πολυνείκους, 

ὥς φησι καὶ ὃ τῆς Μελαμποδίας ποιητής" παρεισάγει 
γὰρ τὸν Τειρεσίαν λέγοντα ..Ζεὺς -- ἀνθρώπων“. 
Ἐοβάθιη σϑσβὺβ δοῦιί Εἰχορ. ἱπ 1]. ῥ. 149. 

119. 

Οἵἴην μὲν μοῖραν δέκα μοιρέων τέρπεται ἀνήρ᾽ 

τὰς δέκα δ᾽ ἐμπίμπλησι γυνὴ τέρπουσα νόημα. 
Ξ68011. σοίέ. δὰ Τγοορην. 688 ἀνδρῶν γυναικῶν εἰδότα 

Ετάστὰα. ΟἸΧΧΎΥΤΊΠ. 1. Τοοὺβ πομάυχα οιμομαδίυθ. ΜΌΘ]]ΟΣ 
ἴη ἃ. Τιχοίζ. δα Τγοορῃχ. ρα. εὖϑε μοι ἥσσω μὲν αἰ, (εἴϑε μοι 
εἰδ᾽ ἥσσω μ᾽ Οοαᾶ. γι, 2, 8 οὐ 81. Τχοίζ. δὰ 1]. π181 αὐοᾶ 
εὖὐϑ᾽ γγύὸ οοτταρίο 110 εἶδ). ὕπᾶθ ὕοββ εἴϑε μοι εἴϑ᾽ ἥσσω 
γ᾽ αἰῶνα οοπΐ. εἴθε μοι εἴϑ᾽ σόν τ᾿ ϑοπποίάθν. ΝΟδΪΒ 
ῬΓΟΌΔ1118 νἱάοίασ Ηδυδηηὶ Οιηθηᾶάδίϊο, αὐδηὶὰ ἴῃ ἰάδχίθμι 
ΤΟΟΘΌΙΙΏΤΒ. --- ἢ. φρεσὶ] [πὶ οαϊύ, Τγοορηγ. Μα6]]. ἀθοβῦ. --- καὶ 
ἴσα, αποᾶ ἴῃ οοτητῃ. 8 ΓΟΥΟΘΟΡὮΣ. ἸοριίαΣ, πὰ οοα. χορ. 1]. 
Δ βογρβὶῦ Ἰδοῦ. καὶ ἐναίσιμα μ. ἀοτδατᾶ. 16οὐ. ΑΡ0]]. Ρ. 160. 
καὶ ἐνὶ φρ. Βομποίᾶονν. --- 4. Οοαὰ, Τ᾽ χοίζ. ἀᾶ 1 γοορ τ. ὃς γε μακρόν 
μ᾽ δαί ὅς μὲ μακρόν γε. (..... αἀκρόν γε ἸΤχοίζΖ. Εἶχα.) --- 
ὅ. τ μ᾽ οοἀὰ, Ἰχοίζ. αἰτοαὰθ Ιοοο. δ᾽ Οορίἑ!. τ᾽ βοσῖρβὶ. --- 
ἔτι (ι χορ. Π.) οοἀ ἃ. πομη}}]} ὀοιηχη, δὰ ΓΤ γσοορσ.; ἔτη τ6]]. (Ὁ) 
- πὶ ΜΑΥΟΚΒΟΙ. οχ Ῥμ]οροπίθ (βιοῦν ἐπὶ γενεὰς ἑπτά, οἷ. δᾶ 

. 119). 
Εταρτα. ΟἸΧΧΙΧ. 1. ἕην Ὑοβθ. ὁ. οοδᾶ, πομῃυ]}}}8 ΤΖοίζ. 

οὐ Ἀροϊ]οᾶ. μοιρέων ΚΟΘΟΒΙΥ; μοιρῶν γυϊρο. --- 2. τὰς δέκα δ᾽] 
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ξυνουσίας] λέγεται τὸν Δία τῇ Ἥρᾳ ἐρίσαι, φάσκοντα 
τὰς ϑηλείας ἥδεσθαι μᾶλλον τῇ πολλῇ συνουσίᾳ ἥπερ 
τοὺς ἄνδρας"), καὶ χρήσασϑαι τῷ Τειρεσίᾳ κριτῇ διὰ 
τὰς δύο αὐτοῦ μορφάρ᾽ τὸν δὲ εἰρηκέναι δέκα οὐσῶν 
τῶν πασῶν ἡδονῶν μίαν μὲν ἔχειν τοὺς ἄρρενας, 
τὰς δὲ λοιπὰρ ϑ8'΄ τὰς γυναῖκας. ὀργισϑεῖσα δὲ ἡ 
Ἥρα ἐτύφλωσεν αὐτόν: ὁ δὲ Ζεὺς ἐχαρίσατο αὐτῷ 
μαντικὴν καὶ πολυχρόνιον ξωήν, ὡς ὁ τῆς Μελαμπο- 
δίας ποιητής" «ἐννέα μὲν μοίρας δέκατην δέ τε μοῖραν 
τέρπεται ἀνήρ᾽ --- νόημα. Ὑοτδια Ἰοοίϊομοθτι (οἴην 
μὲν κτλ.) βογγασιιθὰ Τοίζ. δὰ 100. ϑὅοδοὶ, Απιῦσ. οὐ Ηϑυ. 
δα Ηοτ. Οά. χ, 494. Αἀπούίεαίϊο τηϑῦρὶπδ}15 δᾶ Αροϊ]οά. 

1Π| 6, 7, 6, αυϑῖῃ ἃ ΤΥ ΒΟΡΎΔΡΏΪ ἰοχίαλ βοϊσηχοσαπί Εδ8- 

Ῥοσ. Ηθσοὶ. , 

Αρο]]οά. 1. 1. (8 4 54.) Ἡσίοδος δέ φησιν ὅτι ϑεασά- 
μενος (86. Τειρεσίας) περὶ Κυλλήνην ὄφεις συνου- 
σιάξοντας, καὶ τούτους τρώσας, ἐγένετο ἐξ ἀνδρὸς 

“γυνή, πάλιν δὲ τοὺς αὐτοὺς ὄφεις παρατηρήσας συν- 

ουσιάξοντας ἐγένετο ἀνήρ. διόπερ Ἥρα καὶ Ζεὺς 
ἀμφισβητοῦντες πότερον τὰς γυναῖκας ἢ τοὺς ἄνδρας 
ἥδεσϑαι μᾶλλον ἐν ταῖς συνουσίαις συμβαίνοι, τοῦτον 

ἀνέκριναν κτλ. ΟΥ̓ ῬμΙθρ. ΤιΔ11. ΜΊτΑΡ. οδρ. ΙΥ̓͂ Ρ. 74 54. 
Χγ]. [78 5βαᾳ. Κρ]161]1: ἵστορεῖ δὲ καὶ Ἡσίοδος καὶ 

τὰς δὲ δέκ᾽ Αἀηοίαί. δὰ ΑΡο]]οάον. --- Μδηϊοθίαυι δὲ, Ιοσθη- 
ἀθχη θβ880 ἐννέα δ᾽ ἐμπ. δὴ 6 ἄδοθιῃ ραγέϊρυβ ὑπ αοἰγθοία 
Βαροσβαπῦ πονθρ Ηθγῃθ. Βδης 1οοἱ ἱπύοχρχοίδιϊοποιῃ (αυδπὶ 
ῬΒΙορομίϊβ γουἷβ ξἰστηδυὶ ΡΌ586 Ῥϑυβαθδθαια 8101 ΒΘ αὺ ΗΘΥΠΘ) 
ΓΔ ΊΒδτὰ 6588 οβίθησ! ἡ Μαγοῖβοῆ. --- ἐμπέμπλησι Αὐποῖ. ἡ 
ΑΡο]]οᾶ.; ἐμπέπλησι πὐποίοτοθ τϑ]ϊααὶ. 

1) τὰς θηλείας εἴπερ τοὺς ἄνδρ. ἥδεσθαι --- συνουσίᾳ καὶ 
χρ. κτᾶ. οοα, Μᾶτο. 
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“Δικαίαρχος καὶ Κλέαρχος καὶ Καλλίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς 
περὶ Τειρεσίου τάδε. Τειρεσίαν τὸν υήρους ἐν 
᾿Δρκαδέᾳ [ἄνδρα] ὄντα ἐν τῷ ὄρει τῷ ἐν Κυλλήνῃ ὄφεις 
ἰδόντα ὀχεύοντας τρῶσαι τὸν ἕτερον καὶ παρὰ χρῆμα 
μεταβαλεῖν τὴν ἰδέαν" γενέσθαι γὰρ ἐξ ἀνδρὸς γυναῖκα 
καὶ μιχϑῆναι ἀνδρί. τοῦ δὲ ᾿πόλλωνοξ αὐτῷ 
χρήσαντος, ὡς ἐὰν τηρήσας ὀχεύοντας ὁμοίως τρώσῃ 
τὸν ἕνα ἔσται οἷος ἦν, παραφυλάξαντα τὸν Τειρεσίαν 
ποιῆσαι τὰ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ῥηϑέντα καὶ οὕτως ἀνακο- 

μίσασθαι τὴν ἀρχαίαν φύσιν. Διὸς ὃὲ ἐρίσαντος 
Ἥρᾳ κυλ. --- Ἐπδίαϊ. δὰ Οἁ. ρ. 1666, 41 54αᾳ. Βοπι. 
4017 ἘΒ88. 

180. 

Ἤδιστον δ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπίνῃ τεϑαλυίῃ 
τέρπεσϑαι μύϑοισιν, ἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται. 

Αἴμοι. ΠῚ Ρ. 40 Β: »ἥδιστον --- κορέσωνται", Ησίοδος 
᾿ ἐν τῇ Μελαμποδείᾳ φησίν. 

181. 

Ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυϑέσϑθϑαι, ὅσα ϑνητοῖσιν ἔνειμαν 
ἀϑάνατοι, δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐωαργές. 

ΟἸοπι. ΑἸοχ. ϑίχοια. ΥἹ ρ. 266 μα. (628 Ὁ) ὅ'γ)ν. 751 

Ῥοΐίί. Ἡσίοδός τε ἐπὶ τοῦ Μελάμποδος ποιεῖ (ἡδὺ --- 
ἐναργές“, καὶ τὰ ἑξῆς παρὰ Μουσαίου λαβὼν τοῦ 
ποιητοῦ κατὰ λέξιν. 

Εταρτο. ΟἼΧΧΧ. 1. ἡδύ ἐστιν ἐν (γτυϊρο οχ οοπϊὶθούυχα 
Ἰοριίαν ἡδὺ γὰρ ἔστ᾽ ἐν) οοἀᾶ; 6τι. Μοΐηοκο. Οὗ Ηυθοποτὶ Ηθστη. 
1 (1866), 2. --- Ῥοεὺ δοοὺ ἔγαρτωθηΐθσα δὺΐ πὰ}]}0 δὺΐ οσχῖθπηο 
1ηΐθσνβ!]ο βϑουδαμι 6580 ρχοχίταυχα τοοὶθ υἱαϊὺ Βαϊύσῃ. [ω6Χ. 1 Ὁ. 128. 

Εγρστα. ΟἼΧΧΧΙ. 1. ἔνειμαν] 81:16 ΜδΙΟΚΒΟΙ.; ἔδειμαν 
συϊσο. ἔδειξαν αοοίί!. --- 2, δεινῶν ΚΟΘΟΆΙΥ οοπὶ. ΘΡ. ἴ Ρ. 18. 
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182. 188. 

Τῷ δὲ Μάρης ϑοὸς ἄγγελος ἦλϑε δι’ οἴκου, 
πλήσας δ᾽ ἀργύρεον σκύπφον φέρε, δῶκε δ᾽ ἄνακτι. 

Καὶ τότε Μάντης μὲν δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν, 
Ἴφικλος δ᾽ ἐπὶ νῶτ᾽ ἐπεμαίετο. τῷ δ᾽ ἔπ᾽ ὄπισϑεν 
σκύπφον ἔχων ἑτέρῃ; ἑτέρῃ δὲ σκῆπτρον ἀείρας, 
ἔστειχεν Φύλακος καὶ ἐνὶ δμώεσσιν ἔειπεν. 

Αἰμθη. ΧΙ ρῥ. 498 Α--Β: ἩΗσίοδος δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ 
Μελαμποδείας σὺν τῷ π σκύπφον λέγει οοτῷ --- ἄνακτι“, 
καὶ πάλιν «καὶ τότε --- ἔειπεν. ὙΜογβαχα βοουπάππι 
(πλήσας ---- ἄνακτι) Αἰμοπαθο δυοίουθ ἀϑὺ8 δϑοντί Εἰαβίδίμ. 
δὰ 1]. Ρ. 900, 17 Βομι. (868 Β48.) δὰ Οά. ρ. 1778, 11 

8αᾳ. (606 Β68.). 

184. 

Ὅο Ῥχορῦξ ΒΠΠαρὰΒ αυδ8 Μοϊαμιροᾶθ βδηϑίδβ 9880 

οομϑίαί, Αρο]]οᾷ, 11, 2, 1, 4: ᾿Ακρίσιος μὲν "Ζργους 
βασιλεύει, Προῖτος δὲ Τίρυνθος. καὶ γίνεται ᾿Ακρισίῷ 

μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Δακεδαίμονος Ζανάη, Προίτῳ 
δὲ ἐκ Σϑενεβοίας ἢ Ἰφίὶνόη “υσίππη Ἰφιάνασσα" αὗται 
δὲ ὡς ἐνελειώϑησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, 
ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντος Αά Μο- 
Ἰαγαροάϊδυα τϑἔοσὺ ΕΘΗ. 

188. 

Αἴμθῃ. ΧΙ] ρ. 6009 ΕΒ. Ἡσίοδος δ᾽ ἐν τρίτῳ 

Εταρτα. ΟἸΧΧΧΙΠ,. 1. μάντης Οοᾶ. οι. Αἰμοηδοὶ. 666- 
οἱ Μοίπθκθ (Ὁ Νοιλθα ρῥσοργίΐυσα σϑαυΐτ βοασθηξΐα, οβἰοπαπαύς 
ΑἸ]. οτἶθ. ν. 229; οἵ. στα. 70]. 1 Ρ. 827); μάντις νυ]ρο. -- 
βοὸς Ἠοταβίοσμ. δὰ Ἠδβυομ, 1 ρ. 1866; βιός νοὶ βίος οοἀά. 
Αὐμθωδϑοὶ. ---- 1) ΟὗὅἉ Ῥσοῦ. δὰ Ὕοσῳ. Βαο. ΥἹ, 48 Ρ. 22 ΚΘΙΙ. 
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Μελαμποδείας τὴν ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκίδα καλλιγύναικα 
εἶπεν. ΟΥ, Εἰυδίαϊῃ. δὰ Ἠοι. Π. ρΡ. 816, ὅ2 Βομι. 

828 88. 

186. 

Βίσαρ. ΧΙΥ͂ ρ. 676: Ἡσίοδος δ᾽ ἐν Σόλοις ὑπὸ 

᾿“πόλλωνος ἀναιρεϑῆναι τὸν ᾿Αμφίλοχόν φησιν. ΟΕ 

ἔγχεστα. 117. 

1817. 

Μάντις δ᾽ οὐδείς ἐστιν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, 
ὅστις ἂν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο. 

ΟἸοσα. ΑἸἹοχ. ϑέίσομι. Υ͂ ρ. 269 (610 Β) 5γ1|0. 721 Ῥοί, 

᾿Αλλὰ καὶ Ἡσίοδος δι’ ὧν γράφει συνάδει τοῖς προει- 
ρημένοις" μάντις --- αἰγιόχοιο“. 

ΟΡΕΒΑ ΜΑΟΝΑ. 

Ῥτοοῦϊαβ δἃ Ηρθβ. Ορρ. 126: Τὺ δ᾽ ἀργύρεον ἕνιοι 
τῇ γῇ ἀκούουσι, λέγοντες ὅτι ἐν τοῖς μεγάλοις 

ἔργοις τὸ ἀργύριον τῆς γῆς γενεαλογεῖ. Ἐπὶροπύ. 
Μγυίμοὶ. || 1: ,Ηοβίοᾶσβ ἰπὰ Ὀαοο]60ὺ οδηταῖπθ. ἡ ΟἿ, 
ἔγαργη, 188.( ὕπαρ οο]]ρὶ ρούοθὺ 810 οδυχηθη ὩὈΟΣΙΌΒ 

αθ ϑρτιουϊζαγα ΘΧΡΟΠΘΗΒ ἀθαῦθ 8118 τοῦ δὰ θϑϑχὴ Ρ6Γ- 

πθαθραβ, ΕΣ Π1015 8ᾶ60, 51 14 οομοϊαᾶογο 11οϑὺ οχ ἔγδρτω. 

196, οὐ ρμἱδηξβ (ἔχαρτω. 188 μα.) 2) Ἡρβίοᾶο ποβίτο 

1) Αρυὰ Αἴμθῃ. ὙΠ ᾿. 8θ4 Β Ἰεροραύατ: νῦν δὲ τούτων 
κτλ. ..... ἅπερ πάντα Ἂ τῶν εἰς Ἡσίοδον ἀναφερομένων 
μεγάλων Ἠοίων καὶ μεγάλων Ἔργων πεπαρῴδηται, 5θἃ 
γνοτῦα καὶ μεγάλων Ἔργων Βραϊυθδιῦ ὑ μά. ουλ δαβεραυϊαπέυν 
τοοθηύϊοσθβ. ΟἿ. Μϑηῖ], Αδίσοη. 11, 19 πῇ Ῥχοροχί. Π (ΠῚ 84, 
νυ. 77 86. 2) Ὑοτθδ βυμὺ Θοοὐ ηριὶ 1ῃ Ῥχδθϑίαῦ. Ὁ. ΧΧΧΙΣ. 
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δαβοτίρξυτα 6886θ.0Ὀ. 0 μδὸ 10 ἀϊββουυθσθηὺ 1. ΤΠ, Βὰὺρ 

» ΕΗοϑβϑιοαὶ ἘΡΓΑ͂ ΜῈΓ 4144“ Ἐτ|0. 188ὅ.. ὙΥΟΙΟΚοΥ Μαβ. 

ΒΒ. 1 (1888) ». 426 βααᾳ. Οδϑβδγ ἴπὰ αν, Απίϊα. Υ 
(1888) . θὅ 58ᾳαᾳ. (ρ. ὅ29 84ᾳ4ᾳ.) ΜᾶτοκΚΒ ὁ , Ἡθϑιοαϊ 

. καρταοπίαδ Ρ. 202 βαα. Μυτο Ηἰβί, 1. ατΥ. 

γο]. ΤΙ ρΡ. 889 Βα. ὅ0] ---ὅ08. 

188. 
Επ]σοπί. Μγίμοὶ]. ΠΙ|,͵, 1 ν. 1068 βίαν. οῬχορίοϑ 

ῬΘΙΆΡΏΥ]8 Ἰίηρτια βοχαϊάπβ αϊοϊξαγ,, βιοαῦ Ηθβιοάυβ ἴὰ Βυ- 

ΟΟ]100 ΟδΣτοΐπο Βουϊιῦ ἀἸοΘη8: ὈΘΡΥΙΥΟΒῚΒ ὑδ ἔυϊνθ 

Ὡ]ΔοΟΟθ ΙΏΘΠΘ68 ΘΙΔΟΓΊΙΩ, [ἃ οδβὺ βοχαϊβ ἀγϑειχη ὈΘΩΘ 

οδ᾽οαίδιτα βαηραϊπθο τόσο. Αα Ὦ. 1οο. ΜΌΠΟΚΟΥ : ,ἀγδθοῦ 

γψουρῦα ΟΥβθα βαπὺ ἴῃ 6 ΘοαιθομιραθΒ. ΜΒ. 1μο]ἃ. 68. 1ἴἰῶ 

γοργδοϑοηίαὺῦ: Ῥσυιύοβ ἰδία ἔϊαθα ὑδούϊβ 0916 8 Θ110- 

τατ.1) --- ὅδοοῦβ ἱπ οα, αοοί!!. ». 2688: 9] ροαῦ 
Ἰοοὰβ ἱπ οοᾶ, ταϑιαῦγ. Β.0]. αοίμ. βἰο Ἰορίζυγ: 

Δ Ῥσοοίρ σ. βοχαϊὰρ 
Ῥυϊΐοθ Ῥϑχρ1]86 ᾿ἰηρτι ΒΟΥαΙΔῸΒ ἂν: βἰοαὺ ϑβϑίοάπβ ἷπ 

1. ἀϊσθηῃ8 
Ῥυθ0]100 οδυγηΐηθ βου διὺ προίοο οἰδῴογϑοι οδἀοσαδίκίοῦ 

ταπδυμδίιοῦ ΔΡωΦΟς. Τὰ οβὺ ϑβογάϊάπβ ἀνᾶγατα ὉΘΠΘ 
Ὑ] ὰ8 1 γῸ8 

ϑαϊοαξαταπα ΒΔΏΡΈΘΟ ΤΌΥΘ. -- Ηδο βοχιρίαχα ορτορὶθ βύθθι- 

ΗἰξαΣ οοχτθοίϊο σταφυλῶν, ἴῃ ροβίχοιμῖβ δαῦύθχω 181} Ἰδύθτθ 

Ῥοὐοϑὺ πἰδὶ αἱμάτιος δρόσος, αυοᾶ δραπθ Ῥθπὸ ἀϊοὶ ρούαϊὑ 

1) Μ8. Βοὰ]. ἂρ. ἰαἰβέ.: ρορίρυοβ βία ἔμ]νδ Ἰϑούίβμιθῃθ- 
Βθιθοστηι. Οοᾶ. Βοιη. 427 (ουϊὰβ Ἰδοίζομθμι Ὀθηῖρτιθ Ἰαθουτα 
σοισἹοδυϊὺ στὴ, Ἠδρθη): ὈΘΡΙρτοΒ ἰδία ἔλ] 60 ᾿δοῖῦβ τα ῃθ 
ΒΘΏοστι. 
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ααδι ϑήλυς ἐέρόδη. ΤἸὰαπ Ῥθη6 ΕὨΪροαΝΙ ἴῃ Ογδθοο 
ἰοχύα, 51 ΤΩΘΙΙΌΥΆΜΙΒ ΠΟΒΙΥΙΒ Π08 δου ἀοθρϑί, πὸὰ ἔαϊῦ 

εὖ, βοᾷ καλῶς. ϑαρογβαπὺ ἰξογαθ ἀδ,κθο ἔμ, ἃ αυΐραβ 

181] γχορίυβ δροϑὺ ἀὔδπὶ λακτιστῶν ἃ, λακχτιστός, ἰ. 6. 
λελακτισμένος. Οὐδγο ποι ἄσδιίο Επ]ρσοπέϊατα, δαὺ ΣὈχα- 

Τ]ΌΧΩ, 510 ΒΔΌΌΪΒΒ8Θ ἴῃ ΘΟ6109 Βὺ0: προῖτος σταφυλῶν κα- 
λῶς λακτιστῶν αἱμάτιος δρόσος. αὐδὸ γοῦῦα 1110 816 

γοχίλί: ΒογαϊαΒ σϑύθσμλ ὈΘθ6η6 Οδ]οδύδγατη Β8ηραὶ- 

ὨΘῺῸΒ 708. Οτδϑοδ δαυίοαῃ ψοχρα αἰχθχη ἩρβΙΟαὶ βἰηὺ, 818 

Βοία, 81}}1} ἀὐϊυδ᾽οομπίς, 1) 

189. 

ῬΙΠπὰΒ Ν. Η. ΧΥ͂, 1 8 8: Βοβίοαθβ αἀυοαὰθ ἴῃ ργ]- 

Τηῖβ ουἱξαπι Δργότασα ἀοοοπάδιῃ ΔΥρι γαΐαϑ υἱύδλ ποραγὶὺ 

ΟΙθ86 βαίογοιαῃ ἔγυοίατη οχ θᾶ ῬΘΙΌΘΌΣΒΒ6 ἀἸΘΙΩαΌΔΠΙ: ἰδπὶ 

ἰατᾶα ἰὰπὸ ΧῸ8 ογαὺύ. {Ηπὸ ρμογίϊποὺ Ἠοχοάού. Υ͂, 82: 

λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἄλλοϑι γῆς οὐδαμοῦ 
κατὰ χρόνον κεῖνον (ἔεγΘ ὅ00 δῇποβ ἃ. Ογ.) ἢ ἐν 
᾿ϑήνῃσικ. Αοοὐί!]. 

190. 

Ρ]η, Ν, Ἡ. ΧΧΙ, 22 ξ 67: Αβρμοάθρίυχαη 40 ο]8718- 
ΒΙΤΩΪΒ ὨΟΙΡΑχΌσα, αὖ αὐοᾶὰ ΒοΙουλ 8]1Χαυἱ ΒρρΟ]]δγουϊηύ, 
Ἡδβιοάπβ οὐ ἴῃ σαν" Ὡδ5οὶ αἰχιῦ. 

191. 

ΤοΪ4. ρϑὰ}ο ἱπῖτα (β 78): Αϑρμοάθιοῃ αὖ Ηοβίοο 
αυϊάδηη ΒΔ] 10 Π ΔΡΡΘΙ]ΔΥΪ οχιβίυπτηδνοσθ, αὐοᾶ [8]8δὺῈπ} 87- 

1) [Ὁ] δὲ προῖτος σταφυλῆφι | εὖ λακτιξομένης αἱμορρόῳ 
-τὸ ἐέρσῃ, Βἰύδθο08] (βομοᾶ. οτῖξ. Ρ. 86), ααἱ δὰ γουϊξαύθχα ρχοχίταθ 
ϑοορβϑῖδθθ υἱάοίυν. --- βεβριϑὼς σταφυλῇσιν ἐδ λακτιξομένῃσι 
αἱμόρροις βϑρθηροὶ ἴῃ αν. Αὐἰΐα. Π (1886) Ρ. 208.(Ὀ Αἰϊοχθπι 
ἀθ Ἀ. 1. ἐθπίδπιπδ γ. δΡ. Μδσοκβοῖ. 
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ὈΣΧΟΥ; οδὺ θα Βὰ0 ποχρΐηθ ἢ] 120, ΠΟ ῬΘΙῪΣ οὗ ἸΡΒΌΠ 
ΘΙΓΟΥΒ 1ηὖϑὺ δϑαοίοτγθϑ. 

192. 

Ρ]η. Ν. Ἡ. ΧΧῚ, 20 8 1456: Ῥο]ο Μυβδθὰβ οὐ Ηθ- 

Βιοᾶθβ ρουσηρο ἰαροπὺ αϊρσηδίοπίβ ο]οσίδθαὰαθ ϑ8υ]α08; 

Ρο ατα ἰγδοίδτὶ, 6011, Ρο]ατι οοπέγα σϑπθπᾶ Βα ΟΥΐ, οοπέτθ 

ΒΘΥΡΘΙ ΙΒ ΒυὈ Βύθτ!, ὉΤῚ, ΡοΟΥΐΔΥΙ, ἴθ ὙΠῸ ἀθοΟαῸϊ ΥΘΟΘῚΒ 

γ61 -γάση ἰπ]ϊδΐαυθ. ΟΥ, ΧΧΙ, 7 8 44: βι᾽οαΐ δρυᾶ 

ΟὙβθοοβ ΡοϊΣατι ΒουΌδχη, ᾿ποϊαΐϑηι Μυβδοὶ οὐ ΗἩθβιοαὶ ἰδυ- 

αϊρυθ, δὰ οπιηΐα υὔλίθτα ῥγϑοαϊοδηί τη Βαρογαῦθ οθΐοσα δὰ 

ἴδυλϑυο ὅδ 80 αἱρτι δίθβ, ὈΥΟΥΒΌΒαυΘ ΤῊΥΆΠῚ, 81 Τη060, 

αὖ ἰὐδαυπύ, 1}0]1. οἷιβ τῇδη οδπαϊαδ, ποθ αϊθ ῬΌΥΡυΓΘδ, 

8016 οοοἰάθηΐθ ὀδοῦ]θα δαβριοιαμίαγ. ΟἿ, ΤΈΘΟΡΕγ. Ἡϊβί. 

ῬΙδηΐ, ΙΧ, 28 8. (19, 2. ίιχαμπι.): καὶ ὡς δή φασι τὸ 
τριπόλιον (ε]. πόλιον) ἢ καϑ' Ἡσίοδον καὶ Μουσαῖον 
εἰς πᾶν πρᾶγμα σπουδαῖον χρήσιμον εἶναι δι᾿ ὃ καὶ 
ὀρύττουσιν αὐτὸ νύχτωρ σκηνὴν πηξάμενοι. ΟἿ Το Θοῖ.. 
Ἀρίδορῃ. ρ. 809. 

198. 

Ρη. Ν, Η. ΧΧΥ, 2 8 12: Ῥυίχευβ δαΐθῃι ΟἸΩΠΣΌΠΙ, 
αὕοβ ΙῃΘΙηΟΥ͂δ, ΠΟΥ, ΟΥ̓ΡΕΘαΒ ἀθ ΒΘΥΌΙΒ ΟΌΤΊΟΒΙΒ 8118 
ΡῬγοαϊαϊῦ, ροβὺ οὰὰὶ Μυβαθὰβ οὐ Ἡρθβιοᾶυβ ρο]ζυση μουῦδπι 
ἸΏ αὐϑηΐαϊα Ιρῖσαῦ βδ᾽ηὺ αἰχίτηυβ, Οὐρβθὰβ οὐ Ηρθβιοᾶυβ 
ΒΌΪ ΠΙΟΠ6Β. ΘΟΒΙΔΘΠΔΥΘΙΘ. 

194. 

ΡΙη. Ν. Ἡ. ΧΧΙΠ, 1 8 42: Μογϑοὶβ ρούμι ῬΘΥ 
νἱρσιηὐ αἴθ8 δηΐθ οδπΐβ οὐΐυτῃ ἰούἀοιηαθθ ρῥοβύθα βυαϑασὺ 
Ἡρβιοάσβ πα. 

1) ,,ὙἹάοῦαν Ηθρβιοάπθ τριπέτηλον αἰχίθθ6 Οοοί. ορυδοῦν 
δοδαά. Ρ. 197. ᾿ 
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198. 

ϑογυ. δὰ Ὑογῷ. αθοῦρ. 1ΠΠ, 280: ϑδεϊῦ Ἰοοΐαμπι 6886 

δρυὰ ἨΗοϑίοᾶσμι (41. ΤΒοοουϊ τα) μουραπι ο680 αὐδηᾶδῃι, 
απ80 ΕΙΡροΐωθϑηθθ νοοϑίῃυγ, αὐδ8ὶ ἵππου μανία. 81 δαΐπι 

θ8π| ὁοιπραογϊηὺ Θατὶ, ἔΤΟΥΘτα ρῥδὐϊ  ΌΥ. 

196. 

Ῥγοοαϊὺρ δὰ Ηρβ. Ορρ. 126: Τὸ δ᾽ ἀργύρεον ἔνιοι 

τῇ γῇ ἀκούουσι, λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μεγάλοις Ἔργοις 
τὸ ἀργύριον τῆς Γῆς γενεαλογεῖ. 

ΟἈΝΙΤΗΟΜΑΝΤΙΑ. 

Ῥχοοὶ. δᾶ Ἠθβ. Ορρ. 826 (824) βαᾳ. ρ. 868 (447) 
Θαἰθῖ. (ὄρνειϑας κρίνων κτλ.}}: Τούτοις δὲ ἐπάγουσί 
τινες τὴν ὀρνιϑομαντείαν, ἅ τινα ᾿4πολλώνιος ὁ “Ῥό- 
διος ἀϑετεῖ. | 

ΙΝΟΕΕΑΤ ΔΕ ΒΕΡΙΒ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

197. 

Αὐοίογ ΡΥ] ἀθ οδθῖο ΠῚ, 1 (Ατίϑίου. οᾶ. ΒΚ. ". 
298" 2ὅ μ4ᾳ.): Εἰσὶ γάρ τινὲς οἵ φασιν οὐϑὲν ἀγένη- 
τον εἶναι τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ πάντα γίγνεσϑαι" 
γενόμενα δὲ τὰ μὲν ἄφϑαρτα διαμένειν, τὰ δὲ πάλιν 
φϑείρεσϑαι, μάλιστα μὲν οἱ περὶ Ἡσίοδον, εἶτα καὶ 
τῶν ἄλλων οἱ πρῶτοι φυσιολογήσαντες. Τιοοατα ἰπάϊ- 
οαγιΐ Αοοὐθηρ ἱὰ 0101}. ρῥυίπιο ἔγαρτηθαίοσυσα Ηρϑβίοαϊ 
(ΞΞ-Ξ Ορυβοο. δοδᾶᾶ. [110ρ8. 1869] ρΡ. 194). 

ἙἘρίςο. στρ. Ἐσαριαθῃίδ. 1. 11 
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198. 

Ῥίορ. Ἰιδοτί. ΥΠῚ, 1, 2ὅ (8 48) ». 381 Ηπρρη.: 

᾽Δ4λλὰ μὴν καὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι χύσμον 
καὶ τὴν γῆν στρογγύλην (Πυϑαγόραν), ὡς δὲ Θεό- 
φραστος, Παρμενίδην, ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον. 

199. 

Οὐρανίη δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Δίνον πολυήρατον υἱόν, 
ὃν δὴ ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταὶ 
πάντες μὲν ϑρηνοῦσιν ἐμ εἰλαπέναις τε χοροῖς τε; 
ἀρχόμενοί τε Δίνον καὶ “λήγοντες καλέουσιν. 

β6801. Ψιοῦ, δὰ Ἠοπι. Π, Σ', ὅ70: καὶ Ἡσίοδος ..Οὐρανίη 
-- καλέουσιν“. ἨοΒ γογϑὺ8 οἴΐδια Ευἀοσία Ρ. 2178, 1 864. 

οὐ Ἐϊυβίαϊ. δὰ Π. ν. 1168, 61 βᾳᾳ. ἄοῃ. 1222 ἘΒ88. 

ἃ ουυηύ. 

200. 

Παντοίης σοφίης δεδαηκότα. 
ΟἸθια. ΑἸοχ. βίγοιι. 1 ρ. 121 (281 Α) ὅυν. 8380 Ῥοί. 
Ἡσίοδος γὰρ τὸν κιϑαριστὴν Δένον παντοίας σοφίας 
δεδαηκότα εἰπὼν καὶ ναύτην οὐκ ὀκνεῖ λέγειν σο- 
φὸν Ὁ κτλ. 

201. 

Εἰ μὴ ᾿“πόλλων Φοῖβος ὑπὲκ ϑανάτοιο σαώσει, 
ἢ καὶ Παιήων, ὃς ἁπάντων φάρμακα οἶδεν. 

Εταρ. ΟἼΧΙΙΧ. 1, δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε] δῖ. Επυᾶ.; δ᾽ ἔτικτε 
βομο]. Ηοχῃ., δ᾽ ἂρ ἔτ. Επεύ. 8... ἐν εἰλ. ἠδὲ χοροῖσιν Ἐϊπαδΐ. - 
οὐ Εἰπᾷ, --- 4. ἀρχόμενοι δὲ Εππι8ύ. Επά. --- λαλέουσιν Ἐπά. 

Ῥτάρτα. ΟΟὉ. παντοίας σοφίας ΟἾθπι., ὁοοττ. Ἠθγταβηῃ. -- 
αοσε]. ραϊαῦ δηἰθοθᾶθηΐομι Ὑθυβατα 516 ΟΧΙ1886: ἡέψον κυθαριστὴν 

1) Ορρ. 649. 
ταρτη. ΟΟἹ. 1. σαώσει] Κ'΄'΄ο 83080]1. δὰ ν. 281; σαώσαι, 

“σαῶσαι γ6] σάωσεν 8]. σαώσῃ Ἠδτηηβίοτῃ. --- 3. Ποσῦμα ἀ8- 
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5680]. Μαχο. Ηδιαρ. δὰ Ηομπι. Οα, ὃ, 282: Ἡσίοδος δὲ 
μάρτυς ἐστὶ τοῦ ἕτερον εἷναι τὸν Παιήονα τοῦ ᾿᾽4πόλ- 
λωνος, λέγων ..εἰ --- οἶδεν, ΟἿ 8080]. Ἠδ1]1, ΑΠΌ Γ. 
αἴθ. δὰ γν. 281. Ἐπί. δὰ ἰοὺ. ρ. 1494, 11 58αα. Βοια. 

1065 Βε8. Παιήων δὲ ϑεῶν ἰατρὸς ὡς καὶ ἡ Ἰλιὰς 

μυϑεύεται,. ἕτερος ὧν ᾿Δπόλλωνος ὡς καὶ Ἡσίοδος 

δηλοῖ εἰπών. εἰ μὴ ᾿Δπόλλων Φοῖβος ἐκ ϑανάτου 
σώσει ἢ Παιήων ὃς πάντων φάρμακα οἷδε. 

202. 

Αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν, 

ἀϑανάτων τέ οἵ οὔτις ἐρήρισται κράτος ἄλλος. 
ΟἸοια. ΑἸοχ. Ῥχοίσγ. ο,. ἿἼ ρ. 231 (48 Α) 8γ}}». 08 Ῥοϊί. 

Ταύτῃ τοι καὶ ὁ ᾿Ασκραῖος αἰνίττεται Ἡσίοδος τὸν 

ϑεόν" αὐτὸς --- ἄλλος“. ΗΣ γογβὰβ ἱπυοαϊαμέυῦ οὐϑηι 

ἴῃ οἰυδβάθτῃ δυσίοχβ ϑίγοω. Υ ρ. 267 (608 Α) ΞΚ.10. 
116 Ῥοίί. ἀρυάψυθ Επιβοῦ. Ῥγδορ. Εν. ΧΠῚΙ, 18 γ. 680 (Ὁ. 

Δῶρα ϑεῶν μακάρων πλῆσϑαι χϑονί. 
Οσϑαι. Απϑοᾶ. Οσομ. Ὶ ρ. 148: Καὶ Ὅμηρος .»ἀλλὰ μάλα 
Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος δἷἶναι. τούτου γὰρ 

ΟΠ σῦτα τηα]εϊ ὑχϑοίαγππὺ. --- ἢ «αὶ 815 Βρθχτα. ΟΟΘΕΙ. ; ῇ 
αὐτὸς 8380]]. αἰτοαῦθ Ἰοοο. -- ἁπάντων φῬτδϑθθθηὺ 5.680]. Μϑτο. 
σὶρ. δὰ νυ. 282: πάντα 868ο). Βδπιρ. (Δα ν. 382) οὐ Ηδυ]. δὰ 
γ. 281: πάντα τε οοἀᾷ, ΑἸΩΌ τ. πάντων Ἐυβὺ, --- Τούστα γϑγβῦσω 
Ηδταβέθσ. βὶ6 τοδηρίῦ: ἢ Παιήων, ὃς περὶ πάντων φάρμακα 
εἰδώς. ῬΊαχα ἀδοϊῦ Μδγοκεοι. Ρ. 876. . 

Εταρτα. ΟΟἾἿ. 2. Ιὰ ΟἸθηι. Ῥτοίν. Ἰθρθρδίον ἀϑανάτων τε, 
ὁ δ᾽ οὔ τις, -- ϑαομι. δυΐθηι οοἀά, (οὰπὶ ΕἸ ΒΘὮ.) ἀϑανάτων" 
σέο δ᾽ οὔτις Ῥτδθθαῦ. ἀϑανάτων' ϑέῳ δ᾽ οὔτις ὅγ]»., ἀϑανά- 
των". σοί δ᾽ οὔτις Ἠοΐη8., ἀϑανάτων' τῷ δ᾽ οὔτις Ὁϊαηά, Θυοὰ 
ἀοάϊτημβ, ἀρ οί Βαυξέιαβπηο Θγαχησα. ὅν. ἀΌογ. 1 Ῥ. 886 πού. 

1) Οἀ. μ, 108. 

11". 



1604 ᾿ ἨΒΒΙΟΘΌΞΒ. 

ἀπαρέμφατον 4ωριστὶ πλῆσϑαι, ἐνεστῶτος ὡς ἡρῆσϑαι" 
Ἡσίοδος" ..δῶρα --- χϑονίδ, ἢ κατ᾽ ἀφαίρεσιν τοῦ 
παρακειμένου. ἢ) 

204. 

Ξυναὶ γὰρ τότε δαῖτες ἔσαν, ξυνοὶ δὲ ϑόωχοι 
ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι καταϑνητοῖς τ᾿ ἀνϑρώποις. 

Οτῖρσϑα. ὁ. 0618. 11. ΤΥ͂ ρ. 216 ὅϑρομο. [ΧΙΧ γῥ. 122 Τοχηχη.] 

Εἴπερ γὰρ «κατὰ πρόνοιαν ὃ κόσμος γεγένηται καὶ 
ϑεὸς ἐφέστηκε τοῖς ὅλοις, ἀναγκαῖον ἦν τὰ ξώπυρα 
τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀρξάμενα ὑπό τινα γεγο- 
νέναι φρουρὰν τὴν ἀπὸ κρειττόνων, ὥστε κατ᾽ ἀρχὰς 
ἐπιμιξίαν γεγονέναι τῆς ϑείας φύσεως πρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους" ἅπερ καὶ ὁ ᾿“σκραῖος ποιητὴς ἐννοῶν 
εἶπε' οοξυναὶ --- ἀνθρώποις“. Ὑοχθαπι Ῥσίοσθ οἰἑΐδὶ 
Β0Π0]. δᾶ Αταΐί. 102. Ηοβ γουῦϑὰβ ροβὺ Ορφρ. 120 ᾿πβουὶ 

ΞΟΠ, 

208. 

Μουσάων, αἵτ᾽ ἄνδρα πολυφραδέοντα τιϑεῖσι 
ϑέσπιον, αὐδήεντα. 

ΟἸθμα. ΑἸοχ. βύσομι. 1 ρ. 128 βᾳ. (287 Β) 5371». 887 Ῥοίύι. 
Καὶ Ἡσίοδος" οΙΜουσάων --- αὐδήεντα. εὔπορον 
μὲν γὰρ ἐν λόγοις τὸν πολυφράδμονα λέγει. δεινὸν 
δὲ τὸν αὐδηεντα, καὶ ϑέσπιον τὸν ἔμπειρον καὶ 
φιλόσοφον καὶ τῆς ἀληϑείας ἐπιστήμονα. 

1) ΙΝ Θαΐγαχη σϑστιτ οδὺ: πλῆσθαι θεὺ ἱπῇ. ΔοΥ. 2, αὖ το ]ασδθ 
ἴοττηδο, ἀθ αὐἱθη8 ϑτατατηδίϊουβ ἴῃ ῬΤΌΣΙ ΤΟΙ Β ἀϊοραξαῦι Μασοκβοῆ. 

Ἐτδρτη. ΟΟΙΥ. 1. ξυνοὶ δ᾽ αὖ ϑῶκοι 808011. δὰ Ατϑδῦ. (εοἃ 
ξυνοὶ δὲ ϑῶκοι 8080]1. Μοβαᾳ. Ματο.). 

Ετάρτη. ΟΟὟ. 1. τυϑεῖσαι ΟἸ6η.: οογτ. Ὠϊπά, 
2) Ηοτι. Οά. κ, 186. 
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206, 

Μουσοπνόων στομάτων. 
ῬΙΟΟΙ͂ Ργοϊορ. δᾷ Ηθβ. ρ. 4 Θαἰβέ, Ταῦτα μὲν οὖν καὶ 
ἐν ἄλλοις εἴρηται. νῦν ὃὲ τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ λέξεων 
τὰς δεομένας σαφηνείας διερμηνεύσωμεν, καὶ εἴ τι 

περιττότερόν ἐστιν ἢ κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν ταῦτα 
μετιόντων συμπαραλαμβάνοντες. Ἠϊο δᾶᾶϊ Οοᾶ, Τόν ]]]. 
“Ρήσεις Ἡσιόδου μουσοπνόων στομάτων. [άλλως. -- 
Τπαϊοαγιὺ Βοῦ. ὈΠροΣ Βίηαο Ρ». 108 πού. ΟἿ, ἀοοίν!. ριο]ον. 

αἰ ἑοχαγα ἔγαρταθηίοστιη Ηδβίοαϊ (Ξε: Οραβοο. δοδαά, ρΡ. 1977). 

207. 

Ἐννέα τοι ξώει γενεὰς λακέρυξα κορώνη 
ἀνδρῶν ἡβώντων" ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνος" 
τρεῖς δ᾽ ἐλάφους ὃ κόραξ γηράσκεται" αὐτὰρ ὁ φοῖνιξ 
ἐννέα τοὺς κόρακας δέχα δ᾽ ἡμεῖς τοὺς φοίνικας 

νύμφαι ἐυπλόκαμοι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. ὅδ 
ΡΙαίδγο οι. τηοχ8]. Ρ. 415 Ο. Ὁ δὲ Ἡσίοδος οἴεται καὶ 
περιόδοις τισὶ χρόνων γίνεσϑαι τοῖς δαίμοσι τὰς τε- 

λευτάς᾽ λέγει γὰρ ἐν τῷ τῆς Ναῖΐῖδος προσώπῳ, καὶ 
τὸν χρόνον αἰνιττόμενος, ,.ἐννέα᾽ --- αἰγιόχοιο“. Ἠσοο 
ἑγταρτηϑπίαση αἴοσζυπί οἴδτη πύϑυρτυ. ΟΡ Βυο. ὙΠ. 80 

Ῥ. 807 Ιου. Υ͂. 1--- Ἰαυπάδηὺ Εΐγιη. Μ᾿ ἡ. 18, 57 

(ει, 280, 54) Εΐγῃι. απ, ρΡ. θ, ὅ0 βμᾳ. Εὗγιι. ἂρ. Οἴγϑχη. 

Δπ. Ῥαγ. ΤΥ ρ. 60. Τιποίζ, χορ. Π, ρ. 149. ὅομοὶ. σοι. 

δὰ οι. Βυο. ὙΠ, 80 νΡ. 75 ΚοΙ]. [ ΊνδοὶΒ ΟΟΥΥΣ οὗ 

Ηομιθτὰϑ ἰὼ ἐννέα κτλῇ Υ., 1 8601. δὰ Αὐἱβίορι.. 

Εταστα. ΟΟΥΠ. 1. τοι] δ81᾽. ΡΙ]αῦ; μὲν Ιηΐογριγ. Ὑοτρ. ὁ. 
568011, όσοι. γὰρ τοιαυϊ. -- 25. ἡβώντων] γηρώντων Ἐϊγη). 
Μαρι. απά. Ῥαν. οὐχὰ ΤΖοίζ. ΑὐΒ. οὗ. ΡΙαὐ. ν. 41ὅ Ὁ. --- 4. ἐννέα 
μὲν κόρακας φοίνικας δὲ δέκα ἡμεῖς Ο,, α. ΜΈ 6]16Γ ἀθ Ἔγο]ο Ρ. 148. 
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Αν. 609. ΕὙγαρτηθηΐασῃ ργδοίοσθα σοϑριοϊπὺ Ρ]αΐ. τηογ]. 

Ρ. 989 Α. ἸΤχοίζ. δὰ τγο. 794. Ρ]η. Ν. Ἡ. ὙΠ, 48 

8 168. Οὗ 1τπἰογργοίδἑοαθηι ἰδύϊπαιη Αὐβομὶϊ 1ἅγ}1. ΧΥΙΠΠ, 

αυοᾶ ἱηβογὶρύυμη οδὺ., 6 δοίδιιθυϑ Βοχηΐπυμη Ηθβιοαΐοι “, 

208. 

Ιοβορμ, Απᾶᾳ. πᾶ, 1, 8, 9 [0]. 1 Ρ». 12 Ῥιηά. οά. 

ῬΑγ. 1865] ἀχθιὶ βοαυϊοῦ ἘμμΒ0 0. Ῥσδθρ. Ενδηρ. ΙΧ, 18 

ν. 418 Ὁ. --- - Ἡσίοδός τε καὶ Ἑκαταῖος καὶ ᾿Ελλάνικος 

καὶ ᾿Ακουσίλαος, καὶ πρὸς τούτοις Ἔφορος καὶ Νικό- 

λαος, ἱστοροῦσι τοὺς ἀρχαίους ξήσαντας ἔτη χίλια. 

Ῥοϊεθὺ σϑίουυὶ δὰ Ορρ. 180. 

209. 

Ηγρὶη. ὰὺ. 164. Ῥμδούίμοη Ἡοβίοαιὶ. Ῥμδοίδβοι 
ΟἸγθηὶ, 830118 111, οὐ ΜϑγοροθβΒ Ὡγτρμδθ Π]1π8, αὐδῖὰ 
Οοοδηϊίάθσα δοοορίμηυδ, αἀὐὰτὰ ἰπἀϊοϊο ρῥδίσβ δσύτῃ ΟΊ θὰ 
οορπογιβδοῦ, ἱωροίγα β ΟἸΥΥΙ ΡΒ 128]0 ϑὺ8 οϑ. Νὰ 
ααυμ οϑϑϑὺ ῬΣΟΡΊ.Β ἰοσσϑμι σϑοίαβ, ὙἹοΟΠῸ ἱζπὶ ΟἸλη1δ 60Ώ- 
Βαρστδγυμί: οὐ ζυ]πηῖηθ ἰοΐαβ 'ἴπ βἥυμμθη Ῥδάυσῃ οδοὶαϊί. 
ΗΙῸ 8ΙΏΏ18 ἃ Ο,ϑθοὶβ Εἰ άδηυβ ἀἸοθαγ, αἀαθὴ ῬΏΘΥΘΟΥ ΘΒ 
ῬΥΪταῸΒ ἢ γοοᾶυν. [πα δαΐθῃμ, απο ΟΔ]ΟΥΘ ΥἹΟΙΠῚ 1ΡΉ1Β 
ΒδηραἶΒ ἴῃ δἰσαμη ΘΟΙΟΥΘΙΣ ὙΘΥΒῸΒ Θοδὺ, πὶρτὶ ϑβδαηὺ ἔδοίϊ. 
ΒΟΓΟΥΘΒ δαύθια Ῥμδοίμοηὐ, ἄσχα ἰηΐογίασα ἀοβοιηὺ ἔγα δ, 
ἴῺ ΔΥΡΟΥΘΒ Βαηΐ ΡῬΟΡΌΪ]ΟΒ γϑῦβᾶθ. Ηδγῦση ᾿ἰδουϊδθ, αὖ 
Ἡοβίοαυβ ἱπάϊοαί, 1ῃ οἸθοίσαμι βαπὺ ἀυγαΐίδο: Η]15.468 ἐδ. 0 1 
ποι πδηΐαγ. απ δυΐοπι Μοτορο, Ηο]1θ, Αθρ]οθ, 1μδιηροίϊθ, 
ῬΒοθῦο, Αοἰμοσῖοθ, Ὀιοχίρρο. Οπρηῦβ δυΐδθηι, γὸχ Πρτι δ, 
αὰὶ ἔαϊῦ Ῥμδοίμομι Ῥτορίπαυυβ, ἀστη ἀοῆοὺ ῬγορΙ παῦῦτχῃη, 
1 ΟΥ̓ΦΏΘΙΩ ΘΟΠΥΘΥΒᾺΒ θδὺ. [8 αἀὐυοαὰθ ΤΟΥ6 8 ΗΘ0116 οδηϊῦ, 

ΒΌμο]. ϑβίγοζε. δᾶ ἄθυιη. Αγαΐύ. 866 μα. (ρΡ. 174 
Βνουϑὶβ) ἀθ ἂο Ετϊάδπο: Ηρβίοάυβ δυΐϑῃλ ἀϊοῖν ἰπίοσ δδύσϑ 

᾿ “ἢ ρεῖπιθε] Ῥυηὴυθ Ῥαάυσμα Μαγοϊβοῦ,, δορὰ οὗ. Μαυρίζ. ἀθ 
ΘΙ θα, ΤΏΘορ. Ρ. 467. 
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δο]]οοδύατα Ῥσγορίοσ Ῥμβοίμομία, 530118 οὐ ΟἸγιλθῃθβ Α]ΐυτα ), 
ααὶ οἷατα αἰοϊ θα ΟΥΣΥΆΤΑ Ῥα ΓΒ ΘΒΟΘαἾθ86 οὐτηαὰθ ἃ ὑθυτδ 
Δ᾽ 5 ἸΟΥΔΥΘἑΥ, ῬΥδ0 ὑπ ουθ ἴῃ Εἰ άϑηθχα Πσπγίυτη, αὶ οὗ 
Ῥδάμβ, οθοὶᾶϊβθθ, θυπαὰθ Ῥθυοαββασῃ ἔα] πληθ ἃ [ΟΥΘ. 
ΟΥ̓ΠΒ ΦΥΘΙΘ ΟΘΟΘΌΪθΒ856 οὀϑυββαθθ χη 041 ὉΠΒΊΎΘΥΒΟΒ 
ΔΙΏΏΘΒ ΙΏΤΩΪΒΒΟΒ 6886 ΟἸΏΠΘΑΘ ταοχίϑ] τα “ΘηῸΒ ᾿πὐθ 1886 
Ῥτδοίοσ Ῥυσύδιῃ οὐ Ὀϑιοδ]Ἰοἤθτ. ΒΟΤΌΤΘΒ ααοαὰθ ῬμδούΒοι- 
{18 Βοηΐοβ οἷο. ΟἿ, β0801. ρ. 188ὅ.5) --- Ιιδοΐϊδηὺ. Ῥ]δο. 
Ατρ. Ον. Μοίδιητωη. Π ἴϑ}. 2. 8 ρ. 796 δῖαν. Τ,δουτηδθ 
Θϑύαα, πα Ηοβιοάσβ σὺ ΕΣ ρΙ 0685 1παϊοδηῦ, ἱῃ Θ᾽ ΘΟ ΥΌτα 
Βυαπὺ ΟΟΠΎΘΙΒΔ8Θ. -- ΑὉ Επδίδίμιο δὰ Ηομ. Θά, ρ. 1689, 
8 5βᾳᾳ. Βοῃι. 440 5αᾳ. Β88. Ὁ) ἔα188. γϑέοσυϊὶ οδύθηιυ ΜΑτΟΚΒ0Ὰ. 

210. 

Ὀιοᾶ, ΤΥ, 86 ἄθ ἔγοίο ϑΐΐουϊο ἀϊββοσθῃβ: Ἔνιοι δὲ 
λέγουσι σεισμῶν μεγάλων γενομένων διαρραγῆναι 
τὸν αὐχένα τῆς ἠπείρου καὶ γενέσϑαι τὸν πορϑμόν, 
διειργούδσης τῆς θαλάσσης τὴν ἤπειϑθον ἀπὸ τῆς νήσου. 
Ἡσίοδος δὲ ὃ ποιητής φησι τοὐναντίον, ἀναπεπταμέ- 
γου τοῦ πελάγους ἸΘρίωνα προσχῶσαι τὸ κατὰ τὴν 
Πελωρέδα κείμενον ἀκρωτήριον καὶ τὸ τέμενος τοῦ 
Ποσειδῶνος κατασκευάσαι, τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχω- 
οίων διαφερόντως᾽ ταῦτα δὲ διαπραξάμενον εἰς Εὔβοιαν 
μεταναστῆσαι κἀκεῖ κατοικῆσαι" διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν 
τοῖς κατ᾿ οὐρανὸν ἄστροις καταριϑμηϑέντα τυχεῖν 
ἀϑανάτου μνήμης. ΟἿ ἔγαστα. 18. 

211. 

Πρωὶ μάλ᾽ ἠίϑεον. 
ΑἸησαοῃ. γ. ὄρϑρος ρ. 104 γα ϊοκ. καὶ ἩΗσίοδος, τελευ- 

1 (δες ρϑηθδϊορία πὸ Ηρβϊοάϊα νἱἀδίαγ ΜΑΓΤΟΚΒΟΒ. 
9) Βομοϊ]ϊαβίαμη γαυϊοσαγα δυσίοτασα Ὡδυτδι 08 ΤᾺΪΒΟΌ1886 τϑοὺθ 
Υἱαϊο ΜΆΤΟΚΒΟΒ. 8) Ἡσίοδος δέ φησι προμιγῆναι αὐτὴν (Κλυ-. 
μένην) Ἡλίῳ καὶ τεκεῖν Φαέϑοντα. Οἱ, Ἐπᾶοο. Ρ. 261. 



108. . ΒΕΒΙΟΘΌΞ. 

τῆσαί τινα “πρωὶ --- ἠέθεον. Ὧὸ Απάτοροο (οἔ, ἔχδρτα. 
124) Ἰοοῦχα οαρὶῤ ΜΆΤΟΚΒΟΙ. 

212. 

ΤῊθΘο Ῥχοργτημ. ὁ. ῪῚ]Ὶ ἴῃ αἰ χζὶὶ Βμοίδ. αὐ. 1 γ. 

9217. Δεύτερον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀδυνάτου ἐπιχειρήσομεν, 
δεικνύντες ὅτι ἀδύνατον τὸ πρᾶγμα οὕτω γενέσϑαι, 
ὥς φησιν ὁ συγγραφεύς, ἥτοι διὰ τὸ μηδόλως πεφυ- 
κέναι γίνεσθαι, ἢ διὰ τὸ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 
εἶναι τὰ ἱστορούμενα, οἷον πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι 
Ἡρακλῆς ἀπέχτεινε Βούσιριν. κατὰ γὰρ Ἡσίοδον 
πρεσβύτερος Ἡρακλέους ἐστὶν ὁ Βούσιρις ἕνδεκα 
γενεαῖς.) 

218. 

βομο]. Ιδὰγτ. δὰ ΑΡροΟ]], Βμοὰ. ΙΥ, 1896 ᾧ ἔνι 
“άδων] Πείσανδρος τὸν δράκοντα ὑπείληφεν ἀπὸ τῆς 
γῆς γεγενῆσϑαι, Ἡσίοδος δὲ ἐκ Τυφῶνός φησιν. Τὰ 
ΤΆοου. (ν. 888) οδὺ Π]ϊὰ8Β Οοαβ οἱ ῬΒογογηΐβ. 

214. 

Δαϊξομένοιο πόληος. 
ῬΆΊΊοΩ. ν. εὐφυής οὐ ῬΆδγοΥ. ΠΧ. Ρ. 781, 20 Βεβ. Καὶ 

1) Βοβμοίαθν. οοηϊ. οσῦ. Ὁ. 70: ,ΥΣ ουἱασδπὶ οΥΘα10116 
ψιἀοριίαχ, Ηοδιοάστῃη ἰρϑαγα ἰὰ δροσζίθ ὑθδθαίδίϊαση ζαϊθβθ. Θυοῦᾶ 
αὐϊάση οϑβοῦ οἷυβ, αἋἱ Ὡδυγδυϊομπθιη οοσαχα, αὐαἱ ἀ0 ΗΘΙΟῸ]18 οὐ 
ΒηριτΙἀϊβ τοῦτα τούς] ]ββοιῦ, 1ηίγίηρσοσο οοππαϊίοσοίασ. Αὖ 1ἃ βοῃ 
ὁδαϊῦ ἴῃ ροθίδπι Ηρδιοάϊαη. ϑοἃ Οδἰδϊοσογυσα δι οἀοσυτα “ --- 
δὰ ὨοΒ Θηΐχὰ ΤΏΘΟΙΙΘ τηθιλοχὶα χοίοσοθ δ ἔποσὶὺ --- 18 ΟΥΌΪΒ 
νἱαοίασ ἔμυϊεβθ, αὖ ΒίπῸΣ Ὠογοϑὰ οὐ δοιρίοχυβ μοζοῦτα δα οΟγαϊ- 
πο αποημάβπι δοίδίαση αἰροϑίΐ ϑββοοῦύ. Εὖ βἱ. ΒυβὶσΒ δηΐθ 
Βοτχουΐθι ρΡοβίΐαβ θσαὺ ππάθοΐγα δοίδ λθυβ'.. 

Ετασια. ΟΟΧΙΥ͂, δαϊζομένοιο πόληος] 810 αοοίἑ]. δαϊξομέ- 
ψου ποῖ. ῬΆΔΙΘΙΩ. Ῥθδν. [οχ.; δαϊξομένου πόλιος 6 Ῥδᾶν, Ιμ6χ. 
Ῥ. 486 ἃ αϑοτί Μδτσοῖβοὶ. --- δαϊξομένου δὲ πόληος οἱ. ΜΑΙΟΈΒΟΒ. 

2) καὶ] Εὐβοεῖς, ἐθνικόν, οἵτινες ῬΒδν. 
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τοῖς ϑηλυκοῖς ὀνόμασιν ἀρσενικὰ συντάττουσιν ἐπί- 
ϑετα, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ᾽ κλυτὸς Ἱπποδάμεια ἢ, καὶ 
ϑερμὸς ἀυτμή), καὶ ἁλὸς πολιοῖοδ)᾽ καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ" 
οὁδαϊξομένου πόληος“. Ῥοοσίαο γοῦῦα δὰ ΡΥ] θχραρπδ- 
ἘἸΟΏΘΙΩ (οἴ. ἔγ, 82, 38) τοι] ΠΘΒχαϑμη. 

218. 

᾿Δλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν Ὀλύμπιος Αἰακέδῃσι, 
νοῦν δ᾽ ᾿“μυϑαονίδαις, πλοῦτον δ᾽ ἔπορ᾽ ᾿Δ4τρείδῃσι. 

Βυϊᾶ, ν. ἀλκή [ΠΦ, 1 ρΡ. 2327 Βοιηβ.7 ἐσχύς, δύναμις. 
Ἡσίοδος" ἀλκὴν -- ᾿4τρείδῃσις. --α- ΝΊΟΟ]. δτηδβο. 
Ρ. 40 ΟΥ6]}]. ὅτε ἐδόκει φρονήσει τὸ τῶν ᾿Δμαϑαονιδῶν 
γένος τὸ πάλαι ὃν ἐν τοῖς Ἕλλησι πρωτεύ(τ)ειν᾽ 
ὥσπερ καὶ Ἡσίοδος φησὶν ἐν τούτοις ἀλκὴν -- 
᾿Δτρείδῃσι“. 

210. 

Ποταμῷ ῥεέοντι ἐοικώς. 

βϑοιν. δὰ Ὑοσρ. αθοσρ. 1, 2456 Ιῃ ταοσϑχὰ βυχαϊηΐβ ἃχοίοβ] 

Ἠϑείοᾶπβ: ποταμῷ --- ἐοικώς“. 

217. 

Τῇδε γὰρ ἀξυλίῃ κατεπύϑετο κήλεα νηῶν. 
5680]. ὕοῃ. Α δὰ Ηοπι. 1]. 4, 1886: [Ἢ διπλῇ] πρὸς 

11. 8, Τάς, 2) Ηγιμ. ἱπὰ Μοτο. 110. 8) Π, Υ᾽, 229. 
Οἀἁ. ε, 410. ε 

Εταρστα. ΟὐΧΥς 1. Αἰακίέδαισι ΝῚΘΟ]. Πδρδδο. - 2. μαϑαο- 
νίδαις Νιο. Ὅδτι. --- δέ περ ϑυϊά,, δὲ παρ᾽ Νῖο. Ῥϑια.; Βιοἱές οἱ. 
δὲ πόρ᾽, Ηρσττῃ. δ᾽ ἕπορ᾽, αὐυοὰ ὁαπι Μασο ΒΟ ῆ, τΘροθυϊτασβ. 

Ῥταβτη. ΟΟΧΥΙ. ῥέοντι βοῦν. δρ. 1ΐοῃ. 
Εταστα. ΟΟΧΥΤΙ. τῆλε γα]ρο; ΘΟΥΥ. Ηοσταδημῃ. -- κήλεα] 

χείλεα Ἠδττ. --- κῆλ᾽ ἁλιήων οἱ. αοοίι!. 
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τὴν ἄξυλον, ὅτι πολλὰς ἐκδοχὰς ἔσχηκεν. οἵ μὲν γὰρ 
τὴν ϑρυώδη ἀποδεδώκασιν, οἱ δὲ τὴν πολύξυλον᾽" 
βέλτιον δὲ ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς ἐξυλίσατο, ὡς Ἡσίοδος" 
οτῆλε --- νηῶν“. 

218. . 

᾿Δλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπα καρπόν. 
56801, Αταῦτ. (Ε) δὰ Ηομῃ. Οα, η, 104: μύλη γὰρ καὶ 
τὸ ἄκρον τοῦ μηροῦ. καὶ Ἡσίοδος γάρ φησι τὸ ..ἀλε- 
τρεύουσι -- καρπόν“, ἐπὶ τῆς ἠλακάτης τῆς στρεφο- 
μένης δίκην μύλης. μήλοπα γὰρ τὸν τῶν προβάτων 
καρπόν, ἥτοι τὸν μαλλόν. ΤιΘμδηη ἀθ ΑἸοϊποὶ 81011118 

τ Ἰ]θαρυ8 Ἰοοῦπι ἰη 61] χ]ύ. 

219. 

Οὐκέτι δὴ βαίνουσι λαροῖς ποσίν. 
Εἰγτα. Μ. Ρ. δδ7, 8: λαρὸν .... λέγεται καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἁπαλοῦ. Ἡσίοδος ..οὐκέτι -- ποσίν. Οἵ, Ναυοκῇ 
Τ1ιοχ. ίμᾶον. ῥ. 119. --- β680]. Τὰν. δᾶ ΑΡ0]1. Ἐμοά. 1; 

4560: Ἡσίοδος δέ φησι .»λαροῖς ποσίν“, τοῖς κατ᾽ ὄψιν 

ἡδέσιν. ι 

220. , 

᾽Ὥπτησαν μὲν πρῶτα, περιφραδέως δ᾽ ἐρύσαντο. 
5680]. οι. ἃ δὰ Ηομῃ, 1]. (ὁ, 624: Σημειοῦνταί τινες 

ὅτι Ἡσίοδος ἐποίησεν ,..ὥπτησαν --- ἐρύσαντο“., οὐδεὶς 

δὲ περιφραδέως ἐξέλκει κρέα, ἀλλὰ μᾶλλον ὀπτᾷ. 

ΕὙαρτα. ΟΟΧΥΤΠ. ἔπι ὑτοὸ ἐπὶ Ἠδιτη. 
Ετασία. ΟΟΧΙΧ. Τιοροραΐαν βαέίνου λαροῖς ποσίν. γοτδπι 

Ἰθοῦ. 6. δοᾶ. Υοββ. σϑβυλνα!ἐ αδῖϑ. Εἴγια. Μ, ρ. 1684. [οὔκ 
ἐπειδὴ βαίνουσι 1,6χ. Ὑ]Ἱηα.] 
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221. 

Γλακτοφάγων εἰς γαῖαν ἀπήναις οὐκί᾽ ἐχόντων. 
Βίγαν. ΥἿΙἿἽ ρ. 802 ΒρΒοχο, δυοίοσο αδὰ8 πᾶυταὺ εἶναί τινας 

τῶν νομάδων Σκυϑῶν γάλακτι τρεφομένους ἵππων 
τῇ τε δικαιοσύνῃ πάντων διαφέρειν᾽ μεμνῆσϑαι δ᾽. 
αὐτῶν τοὺς ποιητάς, .... Ἡσίοδον δ᾽ ἐν τῇ καλου- 
μένῃ γῆς περιόδῳ τὸν Φινέα ὑπὸ τῶν “Αρπυιῶν 
ἄγεσϑαι ..γλακτοφάγων --- ἐχόντων“. 

292. 
Αἰὐἰϑίοπας τε Δίγυς τε ἰδὲ Σκύϑας ἱππημολγούς.. 

ϑίσανρ. ὙΠ ρ. 800: πῶς οὖν ἠγνόει τοὺς Σκύϑας ὃ 
ποιητής, ἱππημολγοὺς καὶ γαλακτοφάγους τινὰς προσ- 
αγορεύων; ὅτι γὰρ οἵ τότε τούτους ἱππημολγοὺς 
ἐκάλουν, καὶ Ἡσίοδος μάρτυς ἐν τοῖς ὑπ᾽ ᾿Ερατοσϑέ- 

νους παρατεϑεῖσιν ἔπεσιν ...Αἰϑ'. --- ἱππημολγούς“. 
΄ 

229. 

Ἡοτοδοὺ. ΙΥ͂, 82: ἀλλ᾽ Ἡσιόδῳ μέν ἐστι περὶ 
Ὑπερβορέων εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν Ἐπι- 
γόνοισι κτλ. 

224. 

5080]. τοί. δᾶ Αϑβοῖ. Ῥγοπι. 808 Ὀϊπᾶ.: Πρῶτος 

Ἡσίοδος ἐτερατεύσατο τοὺς γρῦπας. 

Εσαστα. ΟΟΧΧΙ. ἐς γαῖαν ΤιΘὮγθ αὐϑοδῦ. Θρ. Ρ. 201. 
Εταρτα. ΟΟΧΧΙΙ. λίγυς τε ἰδὲ] λιγυστὶ δὲ οοἀᾶ. ΞΥἐτΔὈ. 

Λίβυάς τ᾽ ἠδὲ Οοτ. οΟΥΐβθο τε ροβϑὺ “ἐθέοπας, αὐοᾶ 411: αὐοαὰθ 
οὐϊοϊοπάπιῃ οθηβαοσαῦ. «409. Δίγυάς τ᾿ ἠδὲ ἨοΐπθΒ. Λίβυάς τ᾽ 
ἠδὲ ΟἸοτίουΒ. ΑἸϊοτχα ὑθηβηνίπα τ. ἂρ. Μδτυοκβοῦ. Νοβ ΘὝ͵Ω 
Κυδθθσο ὐθίοπάς τε ἰδὲ βογιρδίπιυϑ. Δίγυς ΤΠΙΟΘΒΔηΏΟ, τὲ ἐδὲ 
ΝΆΘΚΙΟ (δὰ Ομοοῦ. Ρ. 124) ἀουοῦατ. 
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2258. 

Δωδώνην φηγόν τε, Πελασγῶν ἔδρανον, ἦἧεν.. 
Βίχαρ. ΥἹἜῈ νη. 827: οὗ δὲ Πελασγοὶ τῶν περὶ τὴν 
Ἑλλάδα δυναστευσάντων ἀρχαιότατοι λέγονται" καὶ 
ὁ ποιητής φησιν οὕτω ἢ ..Ζεῦ ἄνα “Ιωδωναῖε, Πελα- 
σγικέ, ὃ δ' Ἡσίοδος ..Δωδώνην -- ἧεν“, --- Οἱ 
ἔταρτα. 1580. 

220. 

5680]. ὕοη. Α δᾶ Ηοῃ. ἢ, 1, 246: σημειοῦνταί τινες 
ὅτι τὴν ὅλην Πελοπόννησον οὐκ οἷδεν ὃ ποιητής, 
Ἡσίοδος δέ. 

221. 

Επυδίδί. δὰ Ηομ. Οὰἃ. α, 870 ν». 1424, 6 Βοπι. θὅ 

Βε8. Ὅτι δ᾽ ἐντεῦϑεν λαβὼν Ἡσίοδος καὶ τὰ Μέγαρα 
τὴν χώραν σκιόεντα ἔφη, ὁ Πορφύριος δηλοῖ. “5 

228. 

Πίσσης τε δνοφερῆς καὶ κέδρου νηλέε καπνῷ. 
8080]. δᾶ ἸΤχοίζ. περὶ μέτρων ἴῃ Οτατα. Απϑοᾶ. Ὅσοι. ΠῚ 
Ρ. 818 πο. Τὰ τετρασύλλαβα μέτρα καὶ τὸ ἡρῷον 
μονοποδίᾳ διποδίᾳ μετροῦνται παρὰ τὸν Ἡφαιστίωνα" 
ἰαμβικὸς Ἡσιόδου διὰ τὰς κοινὰς ὃὲ εὕρηται καὶ 
ἡρῷος" »πίσσης --- καπνῷ“. ἨΗΐο γψογβιβ οχβίδί οὐΐδπι 
χὰ ϑόμοὶ. Ἡϑρμδοδί. Οοᾶ. Βοάϊ. Αποί. Τ. ΙΥ̓͂, 9 οἱ 

βαϊθαιί. [Ὑ͵οβύρμδ] βοχιρθ. πιθίσυ. ρυτ. 1 Ρ. 121]. 

Εσάρτα. ΟΟΧΧΥ͂. Ὑαυϊροὸ ἦεν. Οδβεβαῦν. ἧκεν. Βοίΐββοῃ., 
αὕθσα βοουδά βυπὺ στϑοθηξίοσθβ, ἦεν. 

1) ΤΠ. ΤΠ, 988, 
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229. 

Πολλὰ δ᾽ ἀπὸ χλωρῶν δενδρέων ἀμύοντα χαμᾶξε. 
αταπιτα. ἴῃ ται. Αποϑοᾶ, χοι. 1 ρ. 8ὅ: ᾿σφάραγος ἡ 

ἀρτηρέα᾽ παρὰ τὸ σφαραγεῖν" τὸ δὲ ἃ κατὰ πλεονα- 
σμόν. ὡς τὸ στεροπή παρὰ τὴν στέρησιν τῆς ὄψεως, 
καὶ ἀστραπή" καὶ ἀμύειν δὲ τὸ ἐπιπεπτωκχέναι" .«πολλὰ 
--- χαμᾶξε“., ἀντὶ τοῦ μύοντα. Ἠπηο τοσϑὰμὰ Ηθβοάϊ 
6886 ΟΧ 8118 ὑθβίϊηοη δ ἀϊβοίτηιβ, σοῦ [Ηοτγοάϊδη. ἢ) 18] 

Εΐγτω. Μ. Ρὑ. 480, ὅ7. Ἐΐγηι. ΕἸογϑηΐ. ἃρ. ΜΊ11)1ῸΣ Μόϊδηρθ8 

ῬΡ. 160. ῬΜμᾶδνοσ. 66]. ρ. 280, 28 [0]. 78. Ὁ. Α]4.. ΟΕ 

Ἐΐγτα. απᾶ. Ρ. δδὅ9, δὅ7 8.64. 

280. 

«Αὐτὸς δ᾽ ἐν πλήσμῃσι διιπετέος ποταμοῖο. 
8680]. Τιδιγ. δᾷ Αρο]], Βμοᾶ, 1, 757: διαφέρει πλήμνη 
καὶ πλήσμη᾽ ἡ μὲν γὰρ τὴν χοινικίδα σημαίνει τοῦ 
τροχοῦ, ἡ δὲ πλήσμη τὴν πλήμμυραν τοῦ ποταμοῦ. 
διόπερ παρ᾽ Ἡσιόδῳ οὕτως ἀναγνωστέον ,ναὐτὸς -- 
ποταμοῖο“, καὶ οὐχ ὧς τινες .,ἐν πλήμνῃσι“., εἰ μὴ. 

ἄρα ἔξωϑεν προσλάβοιμεν τὴν σύν πρόϑεσιν, σὺν 
πλήμνῃσιν. δος ἂοὸ ὕὉ]ῖχθ παυΐϊγαρίθτα ρᾷ880 οὐ δὰ 
ῬμδΔοΔΟΌχα 1Π80]8πὶ παίϑηΐθ ᾿πύθ]]οχιῦ ΓΠΙΘὨ8Ώ:. ν 

2951. 

Ἃς ἀκαλὰ προρέων ὡς ἁβρὴ παρϑένος εἶσιν. 
Βίορῃ. Βγζ. υ. Παρϑένιος᾽" ποταμὸς ἐν μέσῳ τῆς 
᾿Δμαστριανῶν πόλεως ῥέων. ἐχλήϑη δ᾽ ἐκ τοῦ συνεχῶς 

Ἐταρα. ΟΟΧΧΙΧ. γαμάξε γα. Μ. ΕἸοΥ. οὐπὰ ὔσϑπι. ΑμθΟα, ; 
οοΥΈ. Μδτοκβοῆ. 

1) 0]. ΠΡ. 112 Τιϑηΐζ. 2) ,.,Ε ὙΘΙΌΙΒ Ῥοβίγθυῃβ 60]]10Ὶ 
Ῥοὐοϑὺ, αὐτὸς δὲ πλήσμῃσι Βοτὶρίστῃ ἔμπϊ8θ0.. ΜΔΥΟΪΚΒΟΏ. 
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περὶ αὐτὸν τὴν παρϑένον "άρτεμιν κυνηγετεῖν, ἢ διὰ 
τὸ ἠρεμαῖον καὶ παρϑενῶδες τοῦ ῥεύματος" ὡς --- 
εἷσιν““. 

Ἐΐγια. Μ. Ρ. 44, 86. Οοᾶ. όοββ.: ὥς τοῦ ἀκαλὸς 
οὖν γένεται ἀκαλά, ὡς ὁμαλὸς ὁμαλά, ὡς παρ᾽ Ἡσι- 
ὅδῳ ..«ἀκαλὰ προχέων ““ (μὰ πιᾶτᾷ. γρ. προρρέων) ἀντὶ 
τοῦ ἡσύχως. ἸΤιοοῦα ᾿παϊοαν ὈΠΙΠΘΥ ἀθ ΟΠ τηΘ Εὶ 
Ογάϊρρα (1408. 1868) ρ. 40. 

282. 

Ἐπδίαίῃ. δᾶ 1, Ἦ, 148 Ρ. 1293, 26 Βομ. 1408 
Βαθβ. Ἐς πηγὰς δὲ ἱερεύονται μῆλα διὰ τὸ αὐτὰς 
γονίμους εἶναι τοῦ ὅλου ποταμοῦ, ἔτι δὲ καὶ τιμίας 
ἀρχικῷ λόγῳ, καθὰ παραδηλοῖ καὶ Ἡσίοδος. 

258. ᾿ 

Ἔν Δήλῳ τότε πρῶτον ἐγὼ καὶ Ὅμηρος ἀοιδοὶ 
μέλπομεν, ἐν νεαροῖς ὕμνοις ῥάψαντες ἀοιδήν, 
Φοῖβον ᾿Δπόλλωνα χρυσάορον, ὃν τέκε Δητώ. 

βΒ0801. δὰ Ῥιμᾶ. Νριι. 11, 1: Φιλόχορος δὲ ἀπὸ τοῦ 
συντιϑέναι καὶ ῥάπτειν τὴν δὴν οὕτω φησὶν αὐτοὺς 
(86. τοὺς ῥαψωδοὺς) προσκεκλῆσϑαι" δηλοῖ δὲ Ἡσίο- 
δὸς λέγων" ..».ἐν --- Δητώ“. Ὑ. 1---2 Ἰαυᾶαὶ ἘΕαρδίαξῃ. 
δα Π, Ρ. 6, 14 βᾳ. ἔοτῃ. ὅ 88. 

284, 

Νήπιος, ὃς τὰ ἕτοιμα λιπὼν ἀνέτοιμα διώκει. 
Β6801], δὰ ΤΏθοον. ΧΙ, 756 οὐ Οὐο δείμβοϊορα. (ϑομποιϊᾶθν. 

Εταστα. ΟΟΧΧΧΙΨ. ὃς τὰ ἕτοιμα] ὃς τά γ᾽ ἑτοῖμα ΒΟΘΟΚΉ., 
ὅστις ἕτοιμα Οαἰβί. --- ἀνέτοιμα] 8516. ΡΙαῦ. βομοὶ. Ριμά. Οτῖο ; 
τὰ ἀνέτοιμα ὅ0801. ΤΆΘΟοΣ. (τ᾿ ἀνέτ. ν]ρ.), τἀνέτ. ΚΊΘ6Ε8]. 
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Οοπὶ. οτἶδ, Ρ. 44): Ἡσίοδος" νήπιος --- διώκει“. Ὑοτ- 
ΒΌΧΩ Βη6 δυοσίοῦ!β ΠΟΙΆ1Π6 δοχυμὺ 0801. δᾶ Ῥιμα, Ῥγία. 

ΠῚ, 88. ῬΙ]αῦ. τιοσὰ]. Ρ. ὅ086 Ὁ. 

285. 

Ἔργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων. 
Ηδτροοσ. τ. ἔργα νέων τοῦτο καὶ Ὑπερίδης ἐν τῷ κατ᾽ 
““ὐτοκλέους Ἡσιόδου φησὶν εἶναι" παροιμία τίς ἐστιν, 

ἣν ἀνέγραψε καὶ ᾿Δριστοφάνης ὁ γραμματικὸς οὕτως 
ἔχουσαν" ..ἔργα --- γερόντων“. Ἐδάθηη ἴογο παιτϑῦ 
Δροβίοι. ΙΧ, 6 Ῥαμπί, (ὙἹ1, 90 [Ὑ0]. Π' Ρ. 419 Τιϑαΐβο}]). 

Οὗ Ῥμοὺ. ν.; ϑέχδν. ΧΙΥ͂ ρ. 674 βα. 

2806. 

“ὥρα ϑεοὺς πείϑει. δῶρ᾽ αἰδοίους βασιλῆας... 
ΡΙαίο ἀο Βορυῦὶ]. ΠῚ ρ. 890 Ε:- οὐδ᾽ ἀστέον αὐτοῖς 
ὅτι δῶρα --- βασιλῆας“. ϑιυϊὰ, γν. δῶρα [Υ0]. 1, 1 ρ". 
1448 Βογημ.]. οδώρα. --- βασιλῆας“. οἵ μὲν Ἡσιό- 
δειον οἴονται τὸν στίχον. , 

251. 

Εἴ κε πάϑοι τά κ᾽ ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰϑεῖα γένοιτο. 
Ατὶβίοί. Εΐὰ. ΝΟ. Υ, 8 νυ. 1182" 28: Τὸ δ᾽ ἀντιπεπον- 
ϑὸς οὐκ ἐφαρμόττει οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ δικνεμητικὸν δίκαιον 
οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διορϑωτικόν" καίτοι βούλονταί γε τοῦτο 
λέγειν καὶ τὸ Ραδαμάνϑυος" ,νεἴ κε --- γένοιτο““, Ὁδὶ 

Μίομ. Ερμθβ. ρ. 67": ἔστε δὲ τὸ ἔπος ἀπὸ τῶν Ἡσι- 

ὅδου. --- οἸυδυᾶανιῦ ἰαπαυδπι Αϑϑοὶ βίπθ δυοίουἹβ Βοσαΐηθ 

Εγαρα. ΟΟΧΧΧΥΙ. δώρ᾽ αἰδ.] καὶ αἰδ. ϑυϊά. 
Ετασα. ΟΟΧΧΧΥ͂ΙΙ. αἴκε πάϑῃ τά κ᾽ ἔρ. 8680].. ΑΘ680Ἀ. 

- τά κ΄ ἔρεξε] τά γ᾽ ἔφεξε Ῥτογ. (018]., τά τ᾽ ἔρεξε ϑομπηοϊάον. 
οοηΐ, οτδ, Ρ». 69. --- δίκη δ᾽ ἐθ. β680]. ΑΘβοὶ, Ῥσου. Οὐοἱβὶ. τ᾿ ἰθ.. 1]. 
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βοπθοδ Ὲ.α. ἂἀθ χτηοχίο ΟἸδυαὶ 14: Αϑδοιβ, Βοῖλο 1υΒ1581- 

ταυϑ, γοίδί. Πα δἰογα ἰδηΐαπι ρατίο δυάϊία οοπᾶοχησπαΐ 

οὐ αἷὐ: οεἴκε π. --- γένοιτο“. Οοοίί!. ---- ὕογθατα αϑοσιπΐ 

ργδοίογοδα []18η. Οδ68. Ρ. 8514. ΞΞ'οῃοὶ. δὰ Αϑβοῖ. ΞΌΡΡΙ. 

4806. Ῥχτον. Οὐο18]. 182 Οαϊβέ. 

288. 

“Ὡς κε πόλις ῥέξῃσι, νόμος δ᾽ ἀρχαῖος ἄριστος. 

ῬοΥΡγτ. ἅθ δρβέπ. ΠῚ .18 ὑ. 184 (98 Νδυοκ): καὶ τὸν 
Ἡσίοδον οὖν εἰκότως τὸν τῶν ἀρχαίων ϑυσιῶν νόμον 
ἐπαινοῦντα εἰπεῖν ., ὥς κε --- ἄριστος“. 

289. 

Χρὴ δέ σε πατρὶ ..... κτίλον ἔμμεναι. 
ϑομ01. δὰ Νιο. Τμον. 462: τὰ κτίλα ἐπὶ τῶν ἡμέρων 
καὶ τιϑασσῶν τίϑεται ..... καὶ Ἡσίοδος" ..χρὴ --- 
ἔμμεναι“. 

240. 

Ὃ εἰπόντος μὲν ἐμεῖο 
φαῦλόν κεν δόξειεν ἔμεν, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. 

Ῥᾳ.-Ρ]αῖ. Ἐρϊβί. ΧῚ (δὰ Τιδοἀβιιδπΐθια) Ρ. 888 8ᾳ. ϑέθρῃ. 

(628 Ἠοχομ.): συμβουλεῦσαι μέντοι ἔχω σοί τε καὶ 

τοῖς οἰκισταῖς, ὃ εἰπόντος μὲν ἐμοῦ, φησὶν Ἡσίοδος, 
δόξαι ἂν εἶναι φαῦλον, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. 

Εγάρτα. ΟΟΧΙ. ,, 8011 οτῇῦ γθσβί Ό]Ότα τοβυλξαοσο 1᾿ἴϑ: 
Ὃ εἰπόντος μὲν ἐμεῖο [ φαῦλόν κεν δόξειεν ἔμεν, χαλεπὸν δὲ 
νοῆσαι. ϑβ᾽ρστ Ποαυθτατα π00 ἔγαρταθηΐατη . οὖ Ῥτϑθἐστα ΒβΌχα ἴῺ 
Βιδχῖὶο οἰδβδῖοο ΜΑΥθαΥρβΘΙΒ: Α. 1846. Ν. 148. ᾿. 1148., βορὰ Ὡοῃ 
βα 18 δοουσαύθ Ὑ βρη συϑυθοσυτια Ῥ] δ ο:ΘοσΌσα ξογέβιϑ8θ αὮΣ8 
Ῥτεβαῖπε Ἰορουῖῦ βἷο βουϊθοπᾶο: δόξειέν κεν φαῦλον ἔμεν κ. τ. ἕ. 
Θα γ16]1π8 οὐ φαῦλον 1πὲλο σΟ]]οοαγο. Οοοίς!. ορυβοο. 868- 

ἀθητη. Ὁ. 198. 
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241. 

ἄγαλμα. 

ϑ'υϊά. γν. ἀγάλματα Π 1». 41 Βουῃμ.} τὰ τῶν ϑεῶν 

μιμήματα, καὶ πάντα τὰ κόσμου τινὸς μετέχοντα 
ἐοννννον καὶ Ἡσίοδος τὸν ὅρμον ἄγαλμα καλεῖ. 

242. 

ἀπτερέως. 
Ἡοτγοάϊδῃ. περὶ παθῶν [Π ρΡ. 2380 1ιοπἰ.}] ἴθ Εΐγιω. Μ. 

Ρ. 188, 84: ἀπτερέως παρ᾽ Ἡσιόδῳ ὥσπερ τὸ ἀψοφέως. 
σημαίνει δὲ τὸ αἰφνιδίως. 

248. 

ἄρκυς. 

Εΐγιι. Θαυᾶ. ν. ἄρκυς (ρ. 78, 20): εἶδος δικτύου ἐκ 
παχέος σχοινίου, ὃ ἰἰστᾶσι πρὸς ϑήραν λεόντων ἢ 
ἄρκτων ἢ ἐλάφων. καὶ δασύνεται, ἐκ τοῦ εἴργω τὸ 
κωλύω, τροπῇ τῆς εἰ διφϑόγγου εἰς α. ἩΗσίοδος. ΟἿ 
Εΐγιι. Μ. νυ. ἄρκυς (ρ. 144, 9). ται. Αποοᾶ, χοῦ. Π 
Ῥ. 886. 427. Ἐγταρτηθηΐαα αϑἴογί αοοί]. Ορυβοο. δοδαά. 

Ρ. 1971. 

244, 

ἄφυξαν. 
β0801. ἴομ. Α δὰ Ηομι. 1. ὦ 5828 πεφυξζότερ)] ὅϑεν 
ἄφυξαν τὸν λέοντα Ἡσίοδός φησιν. ΟΥ̓ β68ο). οοά. 
γοη. Β: ἀπὸ τοῦ φύξα᾽ ὅϑεν ἄφυξαν Ἴωνες ἐκάλουν 
τὸν λέοντα. 

Βταάκια. ΟΟΧΙΙΥ͂, ἄφυξον 5160 Θυδοβί. Ηθβ. Ρ. 18. 
ἙἘρίοο. ὅσσ. Ἐσορυιθηίδ. 1. 12 
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248. 

βοῖ. 
βίχαρ. ΠῚ ρ. 864: παραδείγμασι δὲ χρῶνται τοῦ μὲν 
ποιητοῦ τῷ κρῖ καὶ δῶ καὶ μάψ ...... Ἡσιόδου δέ, 
ὅτι τὸ βριϑὺ καὶ βριαρὸν βρῖ λέγει. 

240. 

ὕτων. 
β6801, δὰ Ῥμὶ])οβίσ. Ηθχοῖὶο. ἂρ. Βοΐββ. ρ. 4θ4: Ἰστέον 
ὅτι ὅτου καὶ οὕτινος εὑρίσκεται καὶ ὅτῳ καὶ ᾧτινι, 
γενικῇ καὶ δοτικῇ μόνως" αἱ δὲ ἄλλαι πτώσεις οὐκ 
ἐν χρήσει εἰσίν. εὑρίσκεται δὲ καὶ παρ᾽ Ἡσίοδῳ 
μόνῳ καὶ γενικὴ τῶν πτώσεων πληϑυντικῶν ἐν χρήσει, 
ὅτων ἀντὶ τοῦ) ὧντινων. ῬμᾶγοΥῖ. ΙΧ. Ρ. δδ8, 6 
[1890, 7 θἃ. Β88.] καὶ ὅτων ἀντὶ τοῦ ὧντινων παρὰ 
Ησιόδῳ μόνῳ εὕρηται ἐν χρήσει. 

241. 

πρόκριν. 
Οταμι. Αμθοᾶ, Οχου. 1 ρ. 46: Ἡσίοδος δὲ τὸ πρόκριν 
παρὰ τὸ κρίσις, πρόκρισις, πρόκχρισιν καὶ ἐν συγκοπῇ 
πρόκριν ἧ). 

248. 

τέττορες. 

Ῥμαγοσίη, Εο]. Ρρ. 421, 31: τέττορας δωρικῶς λεχϑέν, 
οὗ εὐθεῖα κεῖται παρ᾽ Ἡσιόδῳ." 
«--.----. 

1) ἀντὶ τοῦ] καὶ βο:01.. 2) Οὗ Βοβποῖάον. οχοσχοϊθυ. οὐδ. 
Ῥ. 21: (Ἔσο 1ποχϑαϊ 1] 6 ΘΘΏΒΘΟ --- Ὠ0]1πὶ θη δα 1] ἀδοδῃ- 
ἰαῦαμα τηϑρὶ8Β αἀὐδηὶ ἰπἰο]]ϑοίαθῃη ὠνέρα ὕβριν ἀδοΌσγοΙΘ “-- 
ΒΌΒΡΙ οδγίααθθ Ῥχοόμῦχα οϑὺ, ροοίδιω Ηρδιοάθυμι ἴῃ Οχρ] δ 086 
ἴαθυ]δο Ῥχυοουιϊθ ΠΟΙΏΘῚ :ρΡ81 ἃ προκρίσεν ᾿ηατύαχη ΑΥΧ]Β86: Π81} 
ἰοβίθ ἀρο]Ἱοᾶ. ΠῚ, 1δ, 1 Ῥιοϊθοπία τηᾶιϊΐο πρῦὔκρινε. 8610 
Ἡρδβιοάστῃ ἀθσουτίαςἑα ἴοττΐβ ἀδ]θοίατι; αὐδχύχη 818 θδὺ σαίλο". 
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249, 

βέσδθ. ΧΙΠ Ρ. 687 ἅθ Ῥχίαρο: ᾿4πεδείχϑη δὲ ϑεὸς οὗτος 
ὑπὸ τῶν νεωτέρων᾽ οὐδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἷδε Πρίαπον. 

280. 

ΞΌΒΟ]. δι]. Αὐὐῦγ. δὰ οι. Οᾶ, τ, 84 λύχνον] 
λέγει δὲ τὴν δᾷδα κυρίως. τοῦ δὲ παρ᾽ ἡμῖν καλου- 
μένου λύχνου τοὺς ἥρωας χρωμένους ὁ ποιητὴς οὐκ 
εἰσάγει οὐδὲ ἢ ̓Ησίοδος μέμνηται. 

281. 

Αὐρύτῃ. δὰ ϑόορῃ. Οϑᾶ, Ἐ. ρ. 4 Βσστὰ. [8680]. β΄ ρἈ. 
- Μοὶ]. Π γ᾿. 18 Τιπ4.}] Ὅτι δὲ νεώτερον τὸ τοῦ τυράν- 
νου ὄνομα δῆλον" οὔτε γὰρ Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος 
οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν παλαιῶν τύραννον ἐν τοῖς 

ποιήμασιν ὀνομάζει. 

ΕἘΒΑΟΜΕΝΤΑ ὈῦΌΒΙΑ. 

[282.] 

᾿σπληδὼν Κλύμενός τε καὶ ᾿Αμφίδοκχος ϑεοειδής. 
(Βοτοάϊαη. περὶ καϑολ. προσῳδ. [1 ν». 26 1,6πὲ2.] 8.) 
Βίορμ. Βγξ. νυν. σπληδών" Ὀρχομενοῦ δὲ υἱεῖς .,4σπλη- 
δὼν --- ϑεοειδήρ“, Ὁπᾶο μαυρὶὲ Επδβίδί. δὰ 1], Ρ. 272, 
18 Βοῃ. 206 Β488. --- δογβῦμ ἨΗθβίοαο ἰσιθαυσηΐ ΠΥ. 

οὐ Βαϊξιδπῃ ἄθ ΜΊηγἿ8. Οοχατμθαύ, Αοϑδᾶ. Βοτο]. 8. 1820 

--91, Ρ. 178 ποὶ, 

1) οὐὔδὲ] δ᾽. Ὀϊπά. ὑγὸ καὶ οὔτε. 
12 
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[288.] 

Φοῖβον ὕδωρ ἐπάγων κέρασ᾽ Ὠκεανοῖο ῥοῇσι. 
ἈΡΟ]]οη. Τμοχ. ἤοπι. γ. Φοῖβος (Ρ. 164 ΒοΚΚ.)" ... φοῖβον 

δὲ κατὰ γλῶτταν τὸ καϑαρόν, ὡς καὶ Ἡλιόδωρος ᾿). 
οοφοῖβον --- ῥοῇσι“.. 

[264] 
ῬΆΪ]οροΣ ΤΥ4]1. ΜΊσΘΌ. οδΡ. ΙΓ. Ρ. 74 Χγὶ]ὶ. [18 Κο1161]: 

Ἱστορεῖ δὲ καὶ ἩΗσίοδος καὶ Ζικαίαρχος καὶ Κλέαρχος 
καὶ Καλλίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς περὶ Τειρεσίου τάδε. 
Ιατὶ οπδιυδίᾳ 1116 ἔδθυϊα (οὗ, ἔταρτα. 179), οἂρ. Υ. ρ. 7ὅ 
Χγ]. (14 Κο]1.) 516 ρουρὶύ: Οἵ αὐτοὶ ἱστοροῦσιν κατὰ 
τὴν ΔΜαπίθων χώραν γενέσθαι ᾿Ἐλάτῳ τῷ βασιλεῖ 
ϑυγατέρα, ᾿ὀνομαξομένην Καινίδα᾽ ταύτῃ δὲ Ποσει- 
δῶνα μιγέντα ἐπαγγείλασθαι ποιήσειν αὐτὴν ὃ ἂν 
ἐθέλῃ, τὴν δὲ ἀξιῶσαι μεταλλάξαι αὐτὴν εἰς ἄνδρα, 
ποιῆσαί τε ἄτρωτον. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος κατὰ τὸ 
ἀξιωϑὲν ποιήσαντος μετονομασϑῆναι Καινέα. 

[258.] 
Καὶ ἀτασϑαλίῃσι νόοιο. 

Ἐΐγια. αυᾶ. Ρ. 88, 46 ν. ἀτασϑαλία᾽ ἡ περὶ τὸν οἷνον 
ἀταξία" ..καὶ --- νόοιο“, οὕτως ἐν Ἡσιόδῳ. 

Ἐΐγτα. δαΐθα Μ. (ρ. 162, 85) μδθὸ μαροῖ: ἀτασϑα- 
λία" ἁμαρτία, ἀδικία" κυρίως μὲν ἡ παρὰ τὴν ϑάλειαν 
ἄτη, βλάβη, ὡς παροινέα ἡ παρὰ τὸν οἷνον ἀταξία. 
ἢ παρὰ τὸ τῇ ἄτῃ ϑάλλειν καὶ αὐξάνεσθαι. Ὅμηρος, 
κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὕλοντο““ (ῃ. 4 
409). Εἴγιι. βου. ἂρ. Οδἰδβῆ, Εἴγῃι. Μ. νυ. 468 Ὁ: 

Ετάστα. ΟΟἸ,ΠΙ|. κέρασ᾽[ ὅ5:1ο ΒοΙκκοσ οἱ. ; κέρας ναϊρο..- 
1) ἩΗσίοδος Ὑ111οἷ8. 
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ἀτασϑαλία᾽ ἡ περὶ τὸν οἷνον ἀταξία. καὶ Ὅμηρος, 
ἀτασϑθαλίησιν νόοιο. 

Εΐγα. Θυᾶ. τοβρίοἱὺ ἔοχγίθ Ορρ. 8688 (685) υνὶ 
»οἀϊδρείῃσι νόοιο“ Οδἰβῖ, 

[250.] 

Μηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦϑον ἀκούσῃς. 
Οἷο. δὰ Αἰὸ, ΝἿΙ, 18: Ἐρο δυύΐοθιῃ, οἰβὶ 11υὰ ψευδησιό- 
δειον --- ἰἴίἰα θεῖα ρυΐαίον --- οὈβοῖγο, μηδὲ δίκην, 

Ῥγϑοβουία ἱπ ἰθ6, 8 ατ)Ὧὸ 51}}1}} Ὁπαυϑδχὴ ΥὙἹΑῚ ἰθιθοσο Βοσΐ, 

ἰδιήθη 1118 αὐ ογθ 18 ΤΩΟΥΘΌΒΔΥ. --- Ῥ]αῦ. τηογ8]. Ρ. 1084 ἘἸ: 

πρὸς τὸν εἰπόντα μηδὲ --- ἀκούσῃς ““, ἀντέλεγεν ὃ 
Ζήνων κτλ. --- ὅ6801. δὰ Ἐπτ. Ηΐρρ. 264: Τὸ μηδὲν 

,, ἄγαν“ οὗ μὲν Χίλωνι τῷ “ακεδαιμονίῳ ἀνατιϑέασιν, 

ὡς Κριτίας ........ ὁ δὲ Θεόφραστος. ὡς τὰ Σισύ- 
φου λεγόμενα καὶ Πιτϑέως, οἷον ομηδὲν ἄγαν“, 
ομηδὲ δύώτην δικάσῃς““. --- Ἰιποίδη. ἀ9 φοἰθταμ, ποι ἔθη. 
ἀγϑᾶ, 8. (ο)]. ΠΠ ρΡ. 271 Ιδ00}.) -- ΑἸΐα ἰοβσαομϊδ 
ὀομσοδδλὺ Θομποϊάονση ἀο Ῥείμοο ΤΎοθα, οοχμτηθαῦ. Ρ. 7. 

[261.} 
ατϑιηχηδίϊουβ πὰ Βδοῦῃ. Αποοᾶ. ὅσ. ΠῚ νυ. 247: 

Πρῶτος Ἡσίοδος παρὰ τῆς Ἑλένης τὸ εἴδωλον παρ- 

ἤγαγε. Ἰιοροπᾶυτα νἱάοίαΣ πρῶτος Στησίχορος κτλ.; 
οὗ. ἰϑιιθη Βοσκ. Ῥοοίί, Ἰγυσ. αὐτ. ἘΔ. 1Π|. [Ῥ, ΠῚ] γ. 981. 

[268 
Αὐϊβίοὶ. Ηϊβέ. Απίπι, ΥΙΠ, 18, 2 ν. 601" 81 56. 

Τὰ μὲν οὖν γαμψώνυχα, καθάπερ εἴρηται πρότερον, 

Εταρστα. ΟΟἾΥῚ. μήτε 1.06. ὧν οτχὰ, ὙΥγίίδαΡ. ο. ἴὰο. --- 
ἀμφοῖν] ἄμφω πο. φτοδδμὶθ ϑομποία ον. 
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ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἄποτα πάμπαν ἐστίν (ἀλλ᾽ “Ησίοδος ἢ 

ἠγνόει τοῦτο᾽ πεποίηκε γὰρ τὸν τῆς μαντείας πρόεδρον 

ἀετὸν ἐν τῇ διηγήσει τῇ περὶ τὴν πολιορκίαν τὴν 

Νίνου πένοντα). 
Ὧο σθ]θουυίσηδ, ΟὈΒΙΔΙΟΩΘ ΟΥΌΪΒ ΒΟΙΙΏΟ 6886 γἱαθίαγ. 

Θυδθ ἀαῦτὰ δᾶ ἃ. 606 8. ΟἾγχ. π. γϑίοχαθασ, δ Ηοβιοαὶ 
ΤΟΒΟΧΙ δοίδίθ στϑιιοΐα οϑί. 

[289.] 
Ῥμοῦ, ΒΡ]. ρ..ὅ8δ", 88 Βοκκ. Τὸ δὲ κνισᾷν ἀγυιὰς 

παρὰ Ἡσιόδῳ τοῖς ϑεοῖς ϑύειν λέγει. Ἡρδίοᾶσμα οὔτ 
Αὐἰβίορῃϑῃθ οοχηχηυΐίαϑβο υἱάθύασ δαοίου. Οὗ Αν. 1288: 

κνισᾶν τ᾿ ἀγυιάς. Ἐπ. 1820: χνισῶμεν ἀγυιάς. 
ΜδτΟΚΒΟΒ. Ρ. 884 βα. 

[200.]} 

᾿Εβδομάτῃ δ᾽ αὖϑις λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. 
ΟἸθπι. ΑἸἹοχ. βίσομι.  ρ. 266 (600 Ο) 8571». 118 Ῥοίϊ. 
Ἡσίοδος μὲν οὕτως περὶ αὐτῆς (86. τῆς ἑβδόμης ἡμέ- 
ρας) λέγει" πρῶτον ἔνη τετράς τε καὶ ἕβδομον ἱερὸν 

ἦμαρ““ (Ορρ. 770) καὶ πάλιν, ἑβδομάτῃ --- ἠέλιοιο“. 
ΗΙς σϑύβὰβ ἃν Αὐϊβέορυϊ]ο Ῥμ]]Όβορμο Γαάδθο ργοξϑοίαϑ 

γἀοίυγ. ΟΥ Ἡοτὰ. ἔγαρτηθηία ἴδ]θδα Ρ. 75 00]]. ὙΔ]0Κὁ- 
ΠΔΘΥ. 4185. 40 Αγὐἱβίοθ]ο Τυᾶδθο Ὁ. 116 8.ααβ. Ηθυτοδηῃ 
ϑαΐθιῃ ψογϑαῃ αἀἴγουβδο Ορούυα 86 ΘΙΘυμι ΥὙΘΟΘΙΒΙΟΠῚΒ 
6886 1τυαϊ]οδί, 

[961.] 
ϑοχυ. δὰ γοχρ. Αϑῃ. ΤΥ, 484 ». 296 Τοη. Ηροβιοάυ8 

1) Ἡρόδοτος Οοἁ. Ὁ (γῦ. 262) ἂρ. ΒΟΚΙΚ.; Ἡσίοδος το]ϊαυί. 
Οὗ ὈδΒΪϑηι ΕὈΣΒΟΒΌησοη δὺ ἄοα ΟθὈϊοθίθ ἀοσ Οθβοδιομίθ, 
Πρ. 229θ. Μῦϊ|ου Ηϊϑὶ, ἥπε, ατϑθο. 1 ἢ. 488 πού. 
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.88 Ηοϑρουϊάδθ Αορίθαι, Ατοίμβαβαθῃ οὐ Βθβρθγυβϑῃ ἢ), 
Νοοῖῦβ 81188, υἱύχα Οοδδηυχη τη818 δυχθὰ Βαρυΐβθθ ἀἱϊοϊ. 

ΟΕ ΤΆθοΣ. 215 54ᾳ. , Νουλπδ δὶ ϑουυϊαβ 1088. δά ἀθγθ 
ΟΣ 8110 ἴομπίθ ροίογαί“". Οἀοοίί!. δὰ ΤῊ. 215. Ἀοοίθ. 

[262] 
ῬΟ]υχ 1, 281: Καὶ φυλλοχόος μὴν ὁ ταῦτὰ 

ποιῶν, ὡς Ἡσίοδος. Αἃ Ορρ. 421 (ὕλη, φύλλα δ᾽ 
ἔραξε χέει) ροτπογο υἱἹάϑίαν. 

[268.] 
ῬΟ]]ὰχ Π], 19: ἀγαπητὴ ϑυγάτηρ ἡ μονογενὴς 

καϑ᾿ Ἡσίοδον. 86 οὗ, Ορρ. 876 58α. μουνογενὴς δὲ 
πάις εἴη πατρώιον οἶκον | φερβέμεν. 

ΕὙγ. 262. 2608 εἴογὶ αοοί!. οραβοο, δοδαᾶ, Ρ. 198. 

[2641 . 
Ὑπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναί, 

Ἐπδίαίμ. δὰ Π. ρ. 1818, 6 Βοῃι. 1437 Β88β. Τὸ ὑπερ- 

βαίνειν καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ ὑπερβασία, ἧς καὶ παρ’ Ἡσιόδῳ 
χρῆσίς ἐστιν ἐν τῷ οοιὑπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναί“. 
ϑρϑοίδυὶ υἱάοίυῦ Ορρ. 828 ὑπερβασίας ἀλεείνων, υὐἱ 
οἵ, Θοοίι!. 

ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ ΒΑΔΙ.5Α. 

Ἐταρταθηΐα ἴδ]88 οο]]ορσιὺ ΜΑΥΟΚΒΟΒΘΕ6] Ρ, 8860 --- 894 
οαἀϊθλοηθ δὰ8θ. Θαϊὰ8Β ἤὰπηο δἀαοηᾶδ: 

1. ἔτ. 38 ΜδΥΘΚΒΟΒ. τα 114 (ἀοο]. 6 ϑύθρμ. ΒΥΣ, νυ. Αἰσών" 
πόλις Θεσσαλίας, ἀπὸ Αἴσωνος τοῦ Ἰάσονος πατρός, οὗ τὸ ὄνομα 

1) Ἠθεροσαβαι} Εοτέ. Ηϑβρογσϑύμβαβδιη. Οὗ Ἀρο]]ουὶϊ 
Ἐδοά. ἔγαρταθηύαχα ἃ 8680]. δὰ ΟἸοια, Αἰοχ. (Υ]. ΤΥ Ῥ. 100 Κὶ.) 
αἰ] δία: παρ᾽ Ἑσπερίδων. Ἑσπερίδες νύμφαι τινὲς νόμιοι 
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διὰ τοῦ ὦ κλίνεται. τὸ δὲ Αἰσονίδης, ὡς Ἡσίοδος [εἰὸ Μοίποξκο; 
ὡς Ἡσίοδος. τὸ δὲ Αἶσ. νυ]ᾳο], ἀπὸ τοῦ ,,.Αἵσονά τ᾽ ἠδὲ Φέρητα" 
(Βοια. Θὰ. 1 289). --- Αἰσονέδης οχϑίαὺ ΤΏΘΟΣ. 998. 

ῷ. Εν. 80 Μδυοιβοῖ, τα 46 Θοοίἑ!. Ῥθ.- ϑαποβαπίδίμοι Ὁ. ὕ 
8ᾳ. Ὑαρθηΐο]α. Χαὶ γὰρ περὶ ἐνίων, ὧν οὐδὲ (οὔδε ὙΥ αρουῇ) 
τὰ ὀνόματα ἴσασιν οἵ Φοίνικες, οὔτ᾽ ᾿ἡγήνορος οἷ Σιδόνιοι, οὔθ᾽ 
(οὔτ᾽ ὙΥαρ.) οὗ Βύβλιοι τοῦ Βάλαντος, ὅν φασιν οἷ ποιηταὶ 
»Βύβλον τ᾽ ἀγχίαλον καὶ Σιδῶν᾽ ἀνϑεμόεσσαν ]| νικῆσαι (νέκη- 
σαι Ὗαρ.) τρικάρηνον" κτλ. ῬΥΙ͂ΟΣ γογθαβ, αὔθ Ηθεῖοα0 γι θυ 
Εΐγῃ. Μ. ν. 216, 86 [Ἡσίαδος ἐν ᾿Ασπίδι οοἀᾶ. ποῃπα}}} 8}. 
(ἀδ]8[.1, δρυὰ θίοηγα. Ῥοσ. [ν. 912] Ἰορσίθασ:; Βϑιω δυο μῖασα ϑαύθιῃ 
(Ψψικῆσαι τρικάρηνον) ΓΑΙΒΑχΊΌχη ἀθ βὺυ0 δάἀαϊαϊθθθ Βοαΐθ οοπείβὑ. 

8. ΕἼάρτη. 66 ΜβΙοκΒοΝ. --« 106 Οαοοίί!. βίσαῦ. 1 νη. ὅ9: 
Καὶ ἡ πρότερον δὲ ᾿Δρτεμίτα λεγομένη μέα τῶν Ἐχινάδων νήσων 
ἤπειρος γέγονε....... συγχοῦνται δὲ καὶ αἷ λοιπαί, ὡς Ὴρό- 
δοτός (11, 10) φησι. Τιοροραίυς Ἡσίοδος; ὁοοτγ. ΜοίΏΘΚΘ. 

4, Ῥταρτωα. 136 Μδυοκροῦ. (β6 80]. δὰ Αρο]]. Βμοά, Ι, 741.) 
Αὰ ϑοαΐ. ν. 1 βΒαᾳ. Βρθοίβί. 

ὅ. Εταστα. 199 Μαγοκεον. τὸ 18 αοοἰ!. Ῥῆη. Ν, Η. ΧΧΙ, 
11 8 108: ΑΒρμοάρὶυβ χηδηάϊίογ οὐ βοχβῖθθ ἰοβίο δὺ ὈθαΪΡΟ 
ΝΞ ΞΕ Ρτδθοὶρὰδ γοϊαρίδίο, αὖ νἱδοίας Ἠρείοάο [-Ξ 
ΤΆΘΟΡὮγ, ἀο ἰδύ. ρἰαηῦ. ΥΙ1 οδρ. 11 5. (18, 3 Πωασαου). Αὰ 
Ορρ. 41 ρογποι. Οὗ, Μδυόῖβοι. ν᾿. 447. 

06. Ετάρτη. 228 ΜΆγΟΚβΟΏ, τα. Αποοᾶ. χοη. 1 ρ. ὄδ: 
Σεσημείωται παρ᾽ Ἡσιόδῳ τὸ εὐθύνεον, ὡς ἐνόεον, ἢ πλεο- 
νασμῷ τοῦ ξ, ἢ μεταβολῇ τοῦ νυ κτῖ. Τορ. ἐθύνεον, αποὰ 
Ἰηνθηΐζαν δουῦ. 166. 210. 261. 2860. 

1. Εταρτα. 246 Μασοκβοι. «ὦ 2890 Οοοὐ!, Εἴγτα. Μ. (8710. 
γ. πλειότερος .......- [ 616, 22] πλεῖος οὖν καὶ πλειότερος. 
ἡμάρτηται δὲ ὁμολογουμένως τὸ ,,πολὺ χερειότερον“. (Ορρ. 127; 
Ἰερ. χειρότ.) παρὰ Ἡσιόδῳ ....... καὶ εἰ ὅλως ὥφειλεν εἰπεῖν, 
χειρονέστερον ὥφειλεν. ἴσως οὖν ὁ Ἡσίοδος παρὰ τὸ χεῖρος 
τοῦτο ἐποίησεν, ὡς ἀπὸ τοῦ πλεῖος τὸ πλειότερος. [Τί οὔν 
Ἡσίοδος: ἴσως παρὰ τὸ γχεῖρος οἃ. ἀ64166] ΟΣ, Ῥμαν. Ε0]. Ρ. 
868, 8. 

Ησμο Ἰοοῦσα ρϑυροζϑια 1πθ]θχογαμπὺ γν. ἀοοίϊ. --- Εὐγτρο- 
Ἰοχὶ, 1τὴ9 ᾿ἱπάϊοθ, θη οδὺ 860: ϑδίοαῦ πλειότερος (8 πλεῖος) 
Ῥοοθῦδθ ΠΟΠΉτ]}Σ (πύου 008 ΟΔΙΠτηϑοῦ τ; Υ. ῬΘῸ]1]0 ΒΌΡΓΙΆ) ὑβΌχρδ- 
τυμῦ, εἷος Ηθβοαμβ χειρότερος (ἃ γεῖρος ἀοτιγαίατα) οχοοριδυ. 

8. Εταρτα. 2308 ΜΕΥΟΚΒΟΏ. ϑβυϊὰά. γ. κομιδή (ΠΠ, 1 γν. 826 

οὕτω λεγόμεναι, αἴ φυλάτετουσαι τὰ λεγόμενα γρύσεα μῆλα᾽ ἡ 
δὲ Ἐρύθοια καὶ Ἑσπερέθουσα βοῶπις, Ἐς φῆσιν '4πολ- 
λώνιος ὁ Ῥόδιος. 
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ΒΘχμΒ.), ὉὉὶ μοᾶϊθ Ἰορίζαν: ἡ ἀνάσωσις. Ἡρόδοτος. λέγεται δὲ 
καὶ ἧ ἄφιξις, ἡ δίοδος (νυϊσο Ἡσίοδος). Πολύβιος κτλ. 
ἊΝ 9. ταρτη. 3δὅ4 Μδυοκθοῦ. ΝΟ. ΤΟΣ. ν. 8--15, ΟΣ οὗ, 
ΟὨ0]. 

ὸο ΟΔΙΥΙΔΙΒΙθᾺΒ ΘΥΤΟΥΘΟ δὰ Ηθρθβίοάυχῃη γσϑ]ϑὺὶβ 

((. Γῆς περίοδος, --- 3. Θεῖοι λόγοι, -- 8. Ὕμνοι, 
-- 4. Κεραμεῖς, --- ὅ. Φοινικικά [οἵ. ται. ΑἸ. ῬΑΓ. 
Ιν. 14], --- 6. Περὶ ταρίχων) ἀϊδβραίαν! ὁ Ματ͵οκΒοΒ 6 6] 
Ῥρ. 191---902. 

ΕΥὔΥΜΈΕΠΙ συ. 

Ῥαπβ. Π| 1, 1: Εὔμηλός γε ὃ ᾿Δμφιλύτου τῶν 
Βακχιδῶν καλουμένων, ὃς καὶ [τὰ] ἔπη λέγεται ποιή- 
σαι. φησὶν ἐν τῇ Κορινθϑίᾳ συγγραφῇ; εἰ δὴ Εὐμήλου 
[γε] ἡ συγγραφή, κτλ. Οἱ, Υ, 19, 10 (2): Εὔμηλον 
τὸν Κορίνϑιον. 

Αἰμοι. ΨΙΙ ρ. 2717 Ὁ: Ὁ τὴν Τιτανομαχίαν ποι- 

ἥσας, εἴτ᾽ Εὔμηλός ἐστιν ὁ Κορίνϑιος ἢ ̓ Αρκτῖνος 
κτᾶ. Οἵ, ἴδιαν. Το γὰ. ἀθ χωϑῃβ. ΙΥ͂, 48. ΗἩγαῖπ. ἴδ. 188. 

Ἡπᾶοο. Ρ. 294. ἸΤαηοίζ. δὰ Τγοορῶγν. 174. δὰ Η68. Ορρ. 1 

Ρ. 28 Οαϊδῖ, [2ὅ, 14 οἃ, 18.]. 

ΚΞ680]. δὰ Ῥιμᾶ, ΟἹ. ΧΙΠΠ, 74: Εὔμηλός τις ποιητὴς 
ἱστορικός. 

Οἴοπι, ΑἸοχ. ϑέγοιι. 1 Ρ. 144 (388 Β) Ά.γ15. 898 Ροίέ. 
Σιμωνίδης μὲν οὖν κατὰ ᾿Αρχίλοχον φέρεται, Καλλῖ- 
νος δὲ πρεσβύτερος οὐ μακρῷ, ....... Εὔμηλος δὲ- 
ὃ Κορίνθιος πρεσβύτερος ὧν ἐπιβεβληκέναι ᾿Δρχίᾳ 
τῷ Συρακούσας κτίσαντι [α. 184 α, ΟἸ τ. π.]. 
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Ηΐθσοι. Εἶα8. ΟἜστοι. δᾶ 0]. 1, 2 (ρ. 115 ϑοδρ. 
81 ϑβόμοθῃ.): ΕσΙθ] 8 ροθία αυὶ Βαυροπίϑιῃ οὐ ἘΠΤΟρίδΠι 
ΝΠ  . ΞΕ ΘΟΠΡοΟΒαϊ ...... ϑρποβοϊζαγ. ΟἿ, δᾶ ΟἹ]. ΙΧ, 2 
(. 88 868.): Επμαθὶὰβ ΟοΥϊπίμίαθ νοσβιβοδίοσ δρποβοϊϊασ. 

Ετη610 ὑσὶ ραυηΐυν 

1, Κορινϑιακα. --- 8680]. δᾶ ΑΡ0]]. Βμοᾷ. 1, 146: 
Ἐν Κορινϑιᾳκοῖς λέγει Ειΐμηλος ς01]1. ῬαχβΒ. Π, 1, 1 
(νυν. βϑαρτδ): Εὔμηλος ........ φησὶν ἐν τῇ Κορινϑίᾳ 

συγγραφῇ. 
ὙοΥΒὰ8 οοἷο ΟΧ ποὺ οδυμΐηθ ἀθρσοιρύοθ βοσυδυ 

5680). δὰ Ῥιπᾶ. ΟἹ. ΧΙΠ, 1714 (υπᾶθ μδυβὶΐ Ἰχοίζ. δά 
Τγοοργ. 174). ΟἿ, ργαθίοσοα ἔγϑρτιη. 9. 

- ΕΙΔΘΙῚ ΟΔΙΊΩΘη ἀθ γοῦυ8 ΟΟΥὐμοσατα ροβίθϑ ἴῃ 
ογϑαδοπθλ βο]αΐδμη ἰγϑηβ]δίαμη 6886 οοῃϑίϑῦ; Ῥδϑυβϑηῖδη) 
δαίθιη 8]1]ΟΒα 6 ΒΟΥ ΡύΟΥΟΒ ὩΟῸΠῚ ΟΒΙΊΏΣΠΘ 080, 564 ΘρΙΐΟΠΙΘ 
ἰδαύαμι Θδαὰθ ογϑίζομθ ρϑᾶάθαίσὶ οοῃβοσιρίδ 0808 6886 ἯὟΥ1- 
1186} οϑύθμπαϊδ. . 0 δδὸ οριύοιωθ οϑρίθπᾶθδ βυπὺ σοῦρᾶ 
ΟἸοπλθαξ8 ΑἸοΣ. βϑύγομ. ΥἹ ρ. 267 (629 Α) 5.710. 7562 Ῥοίϊ. 
Τὰ δὲ Ἡσιόδου μετήλλαξαν εἰς πεζὸν λόγον "καὶ ὡς 
ἴδια ἐξήνεγκαν Εὔμηλός τε καὶ ᾿Ακουσέλαος οἵ ἴστο- 
ριογράφοι. -- Οὗ Μαγοϊεοβοῖ, Ρ. 228 βαα. ὙΠΊΒΟΝ 

Ῥ. 4 8αα. 

ῶ. Εὐρωπία. --- ϑόμο]. ὕϑμ. Α ἀὰ Ἤοχι. Π. Ζ, 181: 
Ὁ τὴν Εὐρωπίαν πεποιηκὼς Εὔμηλος. Ἠΐοτοπ. Ευ8. ΟἌ τοι. 
δὰ 0]. ΤΥ, 2. ΟΕ ΟἸοια. Α]οχ. βίγοπι. 1 ῥ. 161 (849 Α) 
Ξγ}0. 419 Ῥοίί. Ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας. Ῥαυβδῃ. 
ΙΣ, ὅ, 8 (4): Ὁ δὲ τὰ ἔπη τὰ ἐς Εὐρώπην ποιήσας. 
-- Μδτοκβο 6 Ὁ Ρ. 28ὅ βααβ. ὙΠ ΠΒΟΙ Ρ. 21 Ββαα. 

ὃ. Τιτανομαχία. Οἷ ν». 6-- 8. --- ΜαγΘΚΒΟΒ. 

Ρ. 244. ὙΥΠΒΟΣ. ". 4. 

4. ἧδισμα προσόδιον. ΟΥ̓ ἱπέτα, --- Μαγόίθομ. 

Ῥ. 245 5α. ὙΠΙΒΟΙ Ρὑ. 4. 
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ὅ. Βουγονία. ἨἩϊοτΟΙγΙΩΣ ἰοθ. βὰρτα δ8)]]δίπϑ. 

ΟΥ αγγ. ἂθ τὸ χυϑύ. Π, ὅ. ΜΜδγόκθοι. Ρ. 289 βαα. 

ὙΥΠΙο ἢ Ρ. ὃ. 
8. Νόστος τῶν Ἑλλήνων. ὅομοϊ. δὰ Ῥιπά. ΟἹ. 

ΧΙ, 831: ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἁδύπνοος] Ποῦ δὲ ἀλλαχοῦ ἡ 
μουσικὴ ἀγνϑεῖ καὶ τὰ πολεμικά; τοῦτο δὲ διὰ τὸν 
Εὔμολπον ὄντα Κορίνϑιον καὶ γράψαντα νόστον τῶν 
“Ἑλλήνων. Ῥτο Εὔμολπον Εὔμηλον ποτὶ δεπάσμι 6886 
Ρίυτοϑ σἱἀογυμί. --- ΜΑΤΟΚΒΟΒ. τ. 217. 244 8α. ὙΠ] 180} τ. 8 

84. --- Εοχίαδββθ πὸ ρογύϊποηῦ ψουβὰβ Ὁ. ὅδ 8116[1 (ἔτ. 6). 

Βα 81.418. ὙΘΊΟΚΟΥ Ογοὶ. ὁρ. 1 (1888) Ρ. 274 866. 
--- Μδχοκβοιθῖοὶ Ησδιοᾶϊ, Ἐαγα6 1}, ΟἸπμδοίμβοηθ, 4.81 οὐ 
Οδγιλΐηδ ΝΌΡΔΟΙΣ Εταρτηθηΐα οΟ]]οριὺ οἷο. α. Μ. 1108. 
1840. ν. 216--- 248. --- ΕΠ. α. ΒΟ, ΌοροΣ ἀ1θ Εταρ- 
ταθηΐθ ἅθβ ΕΡΊΚΟΥΒ Ευσπο]05. 1108. (Τ 8.05.) 1818. ρὑρ. 41. 4. 

ΟΟΕΒΙΝΤΉΙΑΟΑ. 

1, 

Β680]. ᾿δασ, δᾶ Α}Ρ0]1. Βμοά. ΤΥ, 1212: Εφύρα ἡ 
Κόρινθος, ἀπὸ ᾿ΕἘφύρας τῆς ᾿Ἐπιμηϑέως ϑυγατρός. 
Εὔμηλος ἢ δὲ ἀπὸ ᾿Εφύρας τῆς ᾿Θκεανοῦ καὶ Τηϑύος, 
γυναικὸς δὲ γενομένης ᾿Ἐπιμηϑέως. ῬαυΒ. ΤΠ, 1, 1: 
Εὔμηλος ......... φησὶν ἐν τῇ Κορινϑίᾳ συγγραφῇ 
νον όένν νον ᾿Ἐφύραν ἸὩκεανοῦ ϑυγατέρα οἰκῆσαι πρῶ- 
τον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. 

1) Σιμωνέδης Οοά. Ῥαγ, Οὗ ΜατγοΟκΒΟΒΘΗ͂, Ρ. 401. 
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2. 

.4λλ᾽ ὅτε δ᾽ Αἰήτης καὶ ᾿4λωεὺς ἐξεγένοντο 
Ἠελίου τε καὶ ᾿Αντιόπης. τότε δ᾽ ἄνδιχα χώρην 
δάσσατο παισὶν ἑοῖς Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός" 

ἣν μὲν ἔχ᾽ ᾿ἡσωπός, ταύτην πόρε δίῳ ᾿4λωεῖ:" 
ἣν δ᾽ ᾿Εφύρη κτεάτισσ᾽, Αἰήτῃ δῶκεν ἅπασαν ὅ 
“Αἰήτης δ᾽ ἄρ᾽ ἑκὼν Βούνῳ παρέδωκε φυλάσσειν, 
εἰσόκεν αὐτὸς ἵκοιτ᾽ ἢ ἐξ αὐτοῖό τις ἄλλος 

ἢ πάις ἢ υἱωνός" ὃ δ᾽ ᾧχετο Κολχίδα γαῖαν. 
Ββ6801. δὰ Ῥὶπᾶ. ΟἹ]. ΧΠῚ, 714: Διὰ τί Μηδείας ἐμνημό- 
νευδεν; ὅτι ἡ Κόρινϑος πατρῷον αὐτῆς κτῆμα γέγονε, 
τούτῳ τῷ λόγῳ. ᾿4λωεὺς γὰρ καὶ Αἰήτης ὁ Μηδείας 
πατὴρ ἐγένοντο παῖδες Ἡλίου καὶ ᾿Αντιόπης" τούτοις 
ὁ Ἥλιος διένειμε τὴν χώραν, καὶ ἔλαχεν ᾿4λωεὺς τὴν 
ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ, ὁ δὲ Αἰήτης τὴν Κόρινϑον. «Αἰήτης δὲ 
μὴ ἀρεσϑεὶς τῇ ἀρχῇ Βούνῳ) μέν τινι Ἑρμοῦ υἱῷ 
παρέδωκε τὴν πόλιν, εἰπὼν φυλάττειν τοῖς ἐσομένοις 
ἐξ αὐτοῦ᾽ αὐτὸς δὲ εἰς Κολχίδα τῆς Σκυϑίας ἀφικόμενος 

ὥκησε βασιλεύων. διδάσκει δὲ τοῦτο Εὔμηλός τις 
ποιητὴς ἱστορικὸς εἰπών" ..411λ᾽ --- γαῖαν“, ---- Ἐοβάθαι. 
ὙΘΙΒᾺΒ 6 004. Μαίγιθηβι δαϊατὺ Ττϊαχίθ οοαᾷ. Μαίσι, Ρ. 268; 

Εσδρα. 11. 4. ἔχ᾽ ἔναιεν ἸποίΖ. --- ταύτην] τὴν ΤΩ. -- 
ὅ. Τιοροθαΐαν ᾿Εφύρην: ὁοοΥΥ. βαϊτηδθ. δὰ ϑβο]ίη, ρ. 868. ΒΌμηΚ. 
Βοθοϊ ὁ ἀοοίΐ δυαιίοτβ οοπίθούαχδ. --- δῶκεν ἀνάσσειν ΒΌΒΩΚ. 
-- 6. Βουνόμῳ οοἀα, πΟΠΠΆΗΣ 80801]1, Ῥιπά, --- φυλάττειν Τ2. -- 
1. εἰσόκεν αὐτὸς ἀνὴρ εἰς ὕστερον αὖϑις ἵκοιτο ΤΩ. --- 8. ἢ 
πάις ἢ υἱωνὸς ἢ ἐξ αὐτοῖό τις 1). --- Τ ὰ]ρὸ παῖς: πάις βου ρεὶ, 
-- ἢ υἱῇ Τιοεροθαῖαν ἠδὲ (εἶνο ἠδ᾽) υἷ, οοττ. ΒΟΘΟΚΒ, [εοἃ ἤϑ 
υἱωνὸς Ἰάοτχ ἴπ ρῥτϑοίαί. δὰ 836801}1. Ρ. ΧΧΊ. -- - ᾧχετο) ἕκετο 
Οοά. Μαίν. 

1) αοὐξ. ταί. Ὁ. Βουνόμῳ, ,,αποᾶ οχ οἰγχαο]οσῖοο ουἱυβάδτα 
ἸΣΌΥΑΣΣ Ια8ὰ ρχοζθοΐσση νἱδοξαγ, Μαγοκβο. --- ΟΥ, 6801. ἐπ 
Οοά. Μαίσ.: Βουνὸς δ᾽ Ἑρμοῦ καὶ νύμφης τινὸς παῖς. 
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οἰἰαὺ ρχδϑίοσθαω Ἰζχοίζ. δὰ Τγοοόρσ. 174. -- Ὗ. 1---8 ὁ 

5680), Ριπᾷ, μϑαβιὺ Αποίοῦ Ασρυμ. ΠῚ δὰ Εν. Μοά. [568}0]]. 

Ευρ. ΤΥ γὑ. 4 θὲ:.] ΟἿ ἸΤχοίζ. δὰ Τγοοόρῶν. 1024: 

Δἴα, πόλις Κολχίδος Κόρινϑος δέ, πόλις Πελοπον- 
νήσου, ὧν ἀμφοτέρων ἄρχοντα λέγει τὸν Αἰήτην, 
ὥσπερ καὶ Εὔμηλος ὁ ποιητής, οὗ τὰ ἔπη ἐν τοῖς 
ὕπισϑεν εἰρήκειν καὶ πᾶσαν τὴν ἱστορίαν ὅτι κτλ. 

ὃ. 

. Ρααβ. "Π, ὃ, 10 (8): Εὔμηλος δὲ Ἥλιον ἔφη δοῦναι 
τὴν χώραν ᾿Αλωεῖ μὲν τὴν ᾿Ασωπίαν, ΔΑἰήτῃ δὲ τὴν 
᾿Εφυραίαν" καὶ «Αἰήτην ἀπιόντα ἐς Κόλχους παρα- 
καταϑέσϑαι Βούνῳ τὴν γῆν, Βοῦνον ὃὲ Ἑρμοῦ καὶ 
᾿ς ’ ᾿ - , ο “Αλκιδαμείας εἶναι, καὶ ἐπεὶ Βοῦνος ἐτελεύτησεν, οὑτῶς 
Ἐπωπέα τὸν ᾿Δλωέως καὶ τὴν ᾿Εφυραίων σχεῖν ἀρχήν" 
᾿Κορίνϑου δὲ ὕστερον. τοῦ Μαραϑῶνος οὐδένα ὑπολι- 
πομένου παῖδα, τοὺς Κορινϑίους Μήδειαν μεταπεμψα- 
μένους ἐξ Ἰωλκοῦ παραδοῦναί οἵ τὴν ἀρχήν" βασι- 
λεύειν μὲν δὴ δι᾿ αὐτὴν Ἰάσονα ἐν Κορίνϑῳ, Μηδεία 
δὲ παῖδας μὲν γένεσϑαι, τὸ δὲ ἀεὶ τικτόμενον κατα- 
κρύπτειν αὐτὸ ἐς τὸ ἱερὸν φέρουσαν τῆς Ἥρας, κατα- 
κρύπτειν δὲ ἀϑανάτους ἔσεσϑαι νομίξουσαν ἢ) τέλος 
δὲ αὐτήν τε μαϑεῖν ὡς ἡμαρτήκοι τῆς ἐλπίδος, καὶ 
ἅμα ὑπὸ τοῦ Ἰάσονος φωραϑεῖσαν, οὐ γὰρ αὐτὸν 
ἔχειν δεομένῃ συγγνώμην, ἀποπλέοντα δὲ ἐς ᾿Ιωλκὸν 

1) Οὗ βΒομοῖ. δὰ Ῥιμᾷ, ΟἹ. ΧΙΠ, 14: Ἐν Κορίνϑῳ κατῴκει 
(Μθάθα) καὶ ἔπαυσε Κορινϑίους εδνμῷ κατεχομένους ϑύσασα 
Δήμητρι καὶ νύμφαις “Μημνίαις. ἐκδὶ 'δὲ αὐτῆς ὁ Ζεὺς ἠράσϑη, 
οὐκ ἐπεύϑετο δὲ ἡ Μήδεια τὸν τῆς Ἥρας κλίνουσα χόλον" 
διὸ καὶ ἡ Ἥρα ὑπέσχετο αὐτῇ ἀϑανάτους ποιῆσαι τοὺς παῖδας. 
ἀποθανόντας δὲ τούτους τιμῶσι Κορένϑιοι, καλοῦντες μιξοβαρ- 

αροῦυς 
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οἴχεσϑαι. τούτων δὲ ἕνεκα ἀπελθεῖν καὶ Μήδειαν 
παραδοῦσαν Σισύφῳ τὴν ἀρχήν. τάδε μὲν οὕτως 
ἔχοντα ἐπελεξάμην. ΟἿ, Κθ680]. δὰ Επν. Μοά. 10. 20. 

4. 

Ῥααβ. Π|, 1, 13): Εὔμηλος ....... φησὶν ....««.νὐν νον 
᾿Ἐφύραν Ὠκεανοῦ ϑυγατέρα οἰκῆσαι πρῶτον ἐν τῇ 
γῇ ταύτῃ), Μαραϑῶνα δὲ ὕστερον τὸν ᾿Επωπέως τοῦ 
᾿Δλωέως τοῦ Ἡλίου, φεύγοντα ἀνομίαν καὶ ὕβριν τοῦ 
πατρός, ἐς τὰ παραϑαλάσσια μετοικῆσαι τῆς ᾿Αττικῆς, 
ἀποϑανόντος δὲ ᾿Επωπέως ἀφικόμενον ἐς Πελοπόννησον 

καὶ τὴν ἀρχὴν διανείμαντα τοῖς παισὶν αὐτὸν ἐς τὴν 
᾿“ττικὴν αὖϑις ἀναχωρῆσαε, καὶ ἀπὸ μὲν Σικυῶνος 
τὴν ᾿Ασωπίαν, ἀπὸ δὲ Κορίνϑου τὴν ᾿Εφυραίαν μετ- 
ονομασϑῆναι. Ν 

ὅ. 

Ῥαυβ. Π, 2, 2: Τάφους δὲ Σισύφου καὶ Νηλέως, 
καὶ γὰρ Νηλέα ἀφικόμενον ἐς Κόρινϑον νόσῳ τελευ- 
τῆσαί φασι καὶ περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ταφῆναι, οὐκ ἂν 
οὐδὲ ξητοίη τις ἐπιλεξάμενος τὰ Εὐμήλου' Νηλέως 
μὲν γὰρ οὐδὲ Νέστορι ἐπιδειχϑῆναι τὸ μνῆμα ὑπὸ 
Σισύφου φησί: χρῆναι γὰρ ἄγνωστον τοῖς πᾶσιν 
ὁμοίως εἶναι" Σίσυφον δὲ ταφῆναι μὲν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ, 
τὸν δέ οἱ τάφον καὶ τῶν ἐφ᾽ αὑτοῦ Κορινϑίων ὀλέ- 
γους εἶναι τοὺς εἰδότας. ΜΥΉΙΒΟΙ Ρ. 238 54. 

1) Οὐ. ῬΘΌΠ]Ο βαρτα: Ἡ δὲ Κορινϑία χώρα, μοῖρα οὖσα τῆς 
᾿Πργείας, ἀπὸ Κορίνϑου τὸ ὄνομα ἔσχηκε. Διὸς δὲ εἶναι  Κόριν- 
ϑον οὐδένα οἶδα εἰπόντα πω σπουδὴ πλὴν Κορινϑίων τῶν πολ- 
λῶν, ἐπεὶ Εὔμηλος κιλ. (οἷ, ἔταρτα. 1. ζκ[ ὲὺῚ ΟΥ ἔταρτη. 1. 
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θ. 

5080]. Τιϑῦγ. δὰ Αρο]]. Βμοᾶ. 1, 146 ἀθ [1,θἅδΔ: 

Γλαύκου δὲ αὐτὴν τοῦ Σισύφου εἷναι πατρὸς ἐν 
Κορινϑιακοῖς λέγει Εὔμηλος καὶ Παντειδυίας μητρός, 
ἱστορῶν ὅτι τῶν ἵππων ἀπολομένων ἦλϑεν εἰς Δακε- 
δαίμονα ὁ Γλαῦκος καὶ ἐκεῖ ἐμίγη Παντειδυία, ἣν 
ὕστερον γήμασθαι Θεστίῳ καὶ ποιῆσαι τὴν Μήδαι 
γόνῳ μὲν ἢ οὖσαν Γλαύκου, λόγῳ δὲ Θεστίου.) 

{. 

ΑΡο]]οᾶογ. ΠῚ, 11. 1, 1: Μενέλαος ...... ἔκ 

Κνωσσίας νύμφης κατὰ Εὔμηλον (ἐγέννησε) Ἐενόδα-. 
μον. Αα Οὐοτϊηὐμίδοα τοὺ ὙΠ Β6. Ρ. 27. 

8. 

ΒΟΒοΙ. Πδαγ. δᾶ ΑΡΟΙ], Ἐμοά. Π, 946 [ρ. 486, 1ὅ 
Ἐο11]: Ἐν δὲ τοῖς Ὀρφικοῖς άρεως καὶ Αἰγίνης γενεα- 
λογεῖται" (ἡ Σινώπη) κατὰ δέ τινας "άρεως καὶ Παρ- 
νάσσης" κατ᾽ Εὔμηλον καὶ ᾿Δριστοτέλην ᾿“σωποῦ. 

9. 

Τὸν δ᾽ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο, 
Αἰήτην. οΥ δ᾽ ὥστε ϑοοὶ κύνες ἀμφιϑορόντες 
ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον᾽ οἵ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν ἠύτε πεῦκαι 
ἢ δρύες, ἅσ τ᾽ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν. 

Β6ΒΟ]. Τιϑὰγ. δ ΑΡ0]]1. Βμοᾶ, ΠῚ, 1872: Οὗτος καὶ οἱ 

1) δῖο Και]; Θέσπιον φασι τὴν Λήδαν λόγῳ μὲν Οοά. 1μϑυγ. 
2) γήμασθαι -- ̓ Θεστίου] γήμασϑαί φησιν Θέσπιον᾽ ἣν Γλαύκου. 
οὖσαν κληϑῆναι Θεσπίου Οοἀ. Ῥα;. 
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ἑξῆς στίχοι εἰλημμένοι εἰσὶ παρ᾽ Εὐμήλου, παρ’ ᾧ 

φησι Μήδεια πρὸς Ἴδμονα ὃ). 

ἘΠΒΟΡΊΙΑ. 

10, . 

Θ680]. 8. Α δὲ πύθῃ. δὰ Ηομ. ἢ, Ζ, 181: Διόνυ- 
σος ὁ Διὸς καὶ Σεμέλης παῖς ἐν Κυβέλοις τῆς ὥρυ- 
γίας ὑπὸ τῆς Ῥέας τυχὼν καϑαρμῶν, καὶ διαϑεὶς τὰς 
τελετάς, καὶ λαβὼν πᾶσαν παρὰ τῆς ϑεᾶς τὴν διασκευήν,; 
ἀνὰ πᾶσαν ἐφέρετο τὴν γῆν, χορειῶν τε καὶ τιμῶν 
τυγχάνων προηγεῖτο πάντων ἀνϑρώπων δ). παρα- 
γενόμενον δὲ αὐτὸν εἰς τὴν Θράκην Δυκοῦργος ὁ Ζρύ- 
αντὸος λυπήσας Ἥρας μίσει, μύωπι ἀπελαύνει αὐτὸν 
τῆς γῆς καὶ καϑάπτεται αὐτοῦ καὶ τῶν τυϑηνῶν ἢ. 
ἐτύγχανον γὰρ αὐτῷ συνοργιάξουσαι' ϑεηλάτῳ δὲ 
ἐλαυνόμενος μάστιγι τὸν ϑεὸν ἔσπευδε τιμωρήσασϑαι" 
ὁ δὲ ὑπὸ δέους εἰς τὴν ϑάλασσαν καταδύνει, καὶ ὑπὸ 
Θέτιδος ὑπολαμβάνεται καὶ Εὐρυνόμης. ὁ οὖν 4υ- 
κοῦργος οὐκ ἀμισϑὶ δυσσεβήσας ἔδωκε τὴν ἐξ ἀνθρώ- 
πῶν δίκην᾽ ἀφῃρέθη γὰρ πρὸς τοῦ Διὸς τὸν. ὀφϑαλ- 
μόν. τῆς ἱστορίας πολλοὶ ἐμνήσθησαν, προηγουμένως 
δὲ ὃ τὴν Εὐρωπίαν5) πεποιηκὼς Εὔμηλος. 

1) Ἰάσωνα ὅϑ680]. ῬᾶΥ. 2) χορειῶν τε] 516 56}}0}}. τα Ὲ.; 
χορεύων 8680]. ὕο. 58) τυγχάνων --- ἀνϑρώπων) ἐτύγχανε 
προηγουμένων τῶν ἄνϑρ. ὅ6801}. τηΐππ, -- 4) καϑάπτεται -- 
τυϑηνῶν) 815 868011. τιΐπη.; καϑάπτει αὐτὸν τῶν τούτου τυϑη- 
νῶν Οοά, Υροι. -- ὃ) Εὐρώπειαν Ὠϊμὰ. ΟΥ, ΤΉ Θρδοτ. 1Π| Ρ. 
2488 Α. Μδγοκβοι. Ὁ. 286 58α. 
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11. 

ὍὌφρα ϑεῷ δεκάτην ἀκροθϑίνιά τε κρεμάσαιμεν 
σταϑμῶν ἐκ ξαϑέων καὶ κίονος ὑψηλοῖο. 

ΟἸθπι. ΑἸἹοχ. ϑίγοια. 1 ρ. 161 (849 ΑἹ Ξ'γ]ρ. 419 Ῥοίι. 
᾿4λλὰ καὶ ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἱστορεῖ τὸ ἐν 
Δελφοῖς ἄγαλμα ᾿Απόλλωνος κίονα εἶναι διὰ τῶνδε" 
οοὔφρα --- ὑψηλοῖο“. 

12. 

Ῥαυβ. ΙΧ, ὅ, 8 (4): Ὁ δὲ τὰ ἔπη τὰ ἐς Εὐρώπην 
ποιήδας φησὶν ᾿ἀμφίονα χρήσασθαι λύρᾳ πρῶτον 
Ἑρμοῦ διδάξαντος. πεποίηκε δὲ καὶ λίϑων καὶ ϑη- 
ρίων ...... 1 ὅτι καὶ ταῦτα ἄδων ἦγε. 

ἌΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΔΙΟΝᾺἣ. 

18. 

Τῷ γὰρ ᾿Ιϑωμάτα καταϑύμιος ἔπλετο μοῖσα 
ἁ καϑαρὰ ....... καὶ ἐλεύϑερα σάμβαλ᾽ ἔχοισα. 

Ῥαυϑβ. ΤΥ͂͵, 88, 2 (8): "ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν ἐπέτειον ᾿1ϑὼ- 
μαῖα (Μοββθη1)" τὸ δὲ ἀρχαῖον καὶ ἀγῶνα ἐτίϑεσαν 

1) Τδοῦμπδθ δβηδ ῬΟΒ. ϑομυθθσῦ. --- 2) ὕγϑυα. ἀπ, Οχοι. ᾿Υ̓ 
Ῥ. 814: προσόδιόν δ στι ποίη α ὑπὸ ἀρρένων ῇ παρϑένων 
χοροῦ ἐν τῇ προσό δῳ τῇ προς τὸν ϑεὸν ἀδόμενον. φέρεται 
δὲ ἐν τούτῳ τῷ γένει καὶ τὸ ἀποτρεπτικόν' ἐστὶ δὲ ποίημα 
σπαστικὸν κατὰ τὸν ἀπὸ τῶν ϑεῶν χωρισμὸν ἀδόμενον. Ρ]αΐ. 
ΤΩΔΟΥΆ], Ρ. 1186 Κ΄: οὐκ ἠγνόει δέ, ὅτι πολλὰ Δώρφια παρϑένεια 
ἄλλα ᾿Αλκμᾶνι καὶ Πινδάρῳ καὶ Σιμωνίδῃ καὶ Βακχυλίδῃ πεποίη- 
ται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἔτι προσόδια καὶ παιᾶνες καὶ μέντοι καὶ 
ὅτι τραγικοὶ οἴκτοί ποτε ἐπὶ τοῦ Δωρίου τρόπου ἐμελωδήϑησαν 
κτλ. ΟΣ, Είγια. Μ. ρ". {τ|, 8 βαᾳ. ΜδτοΚΒΟΙ. Ρ. 248 βα. 

Ἐγαρστα. ΧΙΠ. 2. ἁ καϑαρὰν κιθάραν ΒΕΙΡῈ Ῥοθίθ. Τγιτ. 
Ῥ. 811; ἃ καθαρὰ καὶ ἐλευϑέριος καλὰ σ. ἔχ. Ἐχτηροτῖυβ. 

Ἐρίςοο. ατσ. Ἐσασταθαίδ. 1. 18 
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μουσικῆς. τεκμαίρεσϑαι δ᾽ ἔστιν ἄλλοις τὲ καὶ 

Εὐμήλου τοῖς ἔπεσιν" ἐποίησε γοῦν καὶ τάδε ἐν τῷ 
προσοδίῳ τῷ ἐς 4ἤλον" «τῷ -- ἔχοισα“. ΟἿ ΤΥ, 4,1: 
Ἐπὶ δὲ Φίντα τοῦ Συβότα πρῶτον Μεσσήνιοι τότε 
τῷ ᾿Απόλλωνι ἐς 4ῆλον ϑυσίαν χαὶ ἀνδρῶν χορὸν 
ἀποστέλλουσι. τὸ δέ σφισιν ἄσμα προσόδιον ἐς τὸν 
ϑεὸν ἐδίδαξεν Εὔμηλος, εἷναί τε ὡς ἀληϑῶς Εὐμήλου 
νομίξεται μόνα τὰ ἔπη ταῦτα. --- Υ, 19, 10 (2). 

ἹΝΟΕΒΕΤΟΒΌΜ ΟΑΕΜΙΝΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

14, 

ΑΡο]]οάον. ΠῚ, 8, 2, ἃ: Εὔμηλος δὲ καί τινες ἕτεροι 
λέγουσι Δυκάονι καὶ ϑυγατέρα Καλλιστὼ γενέσϑαι. 

18. 

ὸο Αγχοϑδᾶθ Οδ)])1βίαβ Η]1Ὸ Αρο]]οά. ΠῚ, 9, 1, 1: 

᾿ἀρκάδος δὲ καὶ Δεανείρας τῆς ᾿ἀμύκλου ἢ Μετανεί. 
ρᾳς τῆς Κρόκωνος, ὡς ὃδὲ Εὔμηλος λέγει, νύμφης 
Χρυσοπελείας, ἐγένοντο παῖδες Ἔλατος καὶ ᾿Αφείδας. 

οὗτοι τὴν γῆν ἐμερίσαντο, τὸ δὲ πᾶν κράτος εἶχεν 
Ἕλατος. 

Τχοίζ. δὰ Τιγοορην. 480: ᾿φρχάς,. ὃ Διὸς ἢ ̓ 4πόλ- 
λῶνος παῖς καὶ Καλλιστοῦς τῆς “Δυχάονος ϑυγατρός, 

ὥς φησι Χάρων ὁ Μαμψακηνός, κυνηγῶν ἐνέτυχέ τινι 
τῶν ᾿Δμαδρυάδων νυμφῶν κινδυνευούσῃ καὶ μελλούσῃ 
φϑαρῆναι ὑπὸ χειμάρρου ποταμοῦ ἐν τῇ δρυί, ἐν ἧ 
γεγονυῖα ἦν ἡ νύμφη, καὶ ἀνέτρεψε τὸν ποταμὸν καὶ 
τὴν δρῦν χώματι ὠχύρωσεν. ἡ δὲ νύμφη, Χρυσοπέ- 
λεια τὴν κλῆσιν κατ᾿ Εὔμηλον, συνελθοῦσα αὐτῷ 
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γεννᾷ Ἔλατον καὶ ᾿ἀφείδαντα, ἐξ ὧν εἰσι καὶ οἵ ᾽4ρ- 
κάδες, ὥς φησι ᾿Δπολλώνιος. 

10. 

Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐννέα κοῦραι. 
ΟἸθτα. ΑἸοχ. ϑίτγοῃ. ΙἹ ρ. 264 (621 Ὁ) ὅγν0. 742 Ῥοίϊ. 

Εὐμήλου γὰρ ποιήσαντος Μνημοσύνης --- κοῦραι“, 
Σόλων τῆς ἐλεγείας ὧδε ἄρχεται" .., Μνημοσύνης καὶ 

Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἀγλαὰ τέκνα“. ὙΤΏΙΒΟΙ Ρ. ὅ. 88 8α. 

11. 

Τχοίζ, 84. Ηθβ. Ορρ. 1 ρ. 28 Θαῖβί, [2ὅ, 14 οἅ. 

1108.}: Εὔμηλος μὲν ἢ ὃ Κορίνϑιος τρεῖς φησιν εἶναι 
Μούσας ϑυγατέρας 2) ̓ ἀπόλλωνος, Κηφισοῦν ὅ), ᾽4πολ- 
λωνέδα 3), Βορυσϑενίδα 5). Ἑδάθια μαροπὲ Επᾶοο. Ρ. 294, 

14---106, ἀτϑη. ἴῃ ται. ἀποοᾶ, Οχ. ΤΥ͂ ῥ. 424. 

Ἑχοουρύ. ἂρ. [τιᾶτὲ. Οαἰα]. ΒΙΌ]. Μαίτ. ρ. 820. Οἷ, ΒΌΒΗΚ. 

6ρ. οὐδ. ρ. 222 (Ορρ. Π Ρ. 6009). Ηδιαδπη. Οραβοο. 1 

Ρρ. 800. ΜΏΒΟΣ ρΡ. 86. 

18, 

Τι8ὰγ. [,γἃ. ἀθ τηθμβ. ΙΥ̓͂, 48: Εὔμηλος δὃὲ ὁ Κορίν- 
ϑιος τὸν Δία ἐν τῇ καϑ᾿ ἡμᾶς Λυδίᾳ τεχϑῆναι βού- 
λεται, καὶ μᾶλλον ἀληϑεύει ὅσον ἐν ἱστορίχ᾽ ἔτι γὰρ 
καὶ νῦν πρὸς τῷ δυτικῷ τῆς Σαρδιανῶν πόλεως μέρει 

ἐπ’ ἀκρωρείας τοῦ Τμώλου τόπος ἐστίν, ὃς πάλαι μὲν 
Γοναὶ Διὸς Ὑετίου, νῦν δὲ παρατραπείσης τῷ χρόνῳ 
λέξεως 4ευσίου προσαγορεύεται. 

1) μέν τοι οο(, Η18Ρ. 2) ϑυγατέρας οπι. οοα, ΗΙΒΡ: 
3) Ἰφισοῦν οοἂ, Ηΐϑρ. βδιφησιοῦν οοα. Ῥαγ. ἃρΡ. Βυδικ. 
4) ᾿Ἀπολλώνιδα ατδιαχα. ἂρ. ὕτϑιῃ. πολλωνίδα οοἂ. Η]8Ρ. 
8) Βαρυσϑενίδα ΤχείΖ. ἃρ. αδἰε, Κρυσϑενίδα οοά, Η]ΒρΡ. 

18 
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ΟἸΙἸΝΑΞΕΝΊΒΟ. 

Ῥαυβ. 11, 8, 9 (7): Κιναίϑων ὃ “ακεδαιμόνιος. 
ΟἿ, β080]. δὰ Ἐπ:. Ττο. 821. ὙΤχοίζ. Εχϑοῃ. ἱπ 1]. Ρ. 48, 

10 85ᾳ. 

Ηΐθτοη. Εαβορ. ΟἸτομ. δὰ ΟἸγιωρ. 1Υ, 2 (ρ. 81 
ΒΟΒΟΘη6): ΟἸπδοίμβοι 1ϑοοἀδαθιηομίαβ μοί ααἱ ΤΟΙ ροπίδπι 
ΒΟΥΊΡΒ1ὺ ΔΡΏΟΒΟΙ ΕΣ. 

ΟἸπδοίμομι ἐσ ασπίαΣ 

1, Ἔπη. Ῥαυβ. ΤΙ, 8, 9 (7): Κιναίϑων δὲ ὃ 
“ακεδαιμόνιος, ἐγενεαλόγησε γὰρ καὶ οὗτος ἔπεσι. 
Οὐ ἔχϑρτη. 

2, Τηλεγονία). ἩἨἩϊΐοτοη. 1. 1. 
8. Ἡράκλεια. ὅ601. δὰ ΑΡρο0]]. Βμοᾶ. 1, 1851. 

Υ. ᾿τοὗἶϑϑ. Ρ. 212. 

4, Οἰδιποδία. ϑαρτα, Ρ. 8 8α. 

ὅ. Ἰλιὰς μικρά. ϑαρτϑα, ρΡ. 88. 
ΟἸμπδούβομθια. 8 ΟὙμδϑίμο τ μαρβοᾶο οϑ] ΘὈθσυτῖταο 5) ΠῸΠ 

αἸνθυβατα ἔυ18806 οθμηβοὺ ὙΘ]Ο ον ΟΥγοὶ. ΕΡ. 1 Ρ. 242 56. 

» Κιπδοίμβοῃ. υπᾶὰ Κυμδοίμοβ βἰπα ἄρυβοὶρο Νϑιῃθ οἷο, ") Υ 
-- Θαδπηι Ορἱπίομθτα τϑ61}}10ὺ ΜΆΤΟΚΒΟΙ. Ρ. 245 5αᾳ. 

1) Γενεαλογίαι πυρϑύλναϊν ΜΑΙΟΚΒΟΙ. Ρ. 248. 2) Τηλεγονία 
οογγαρύατι; Θεογονέα γ6] Γεφεαλογίαι οἱ. Υἱτῖὶ ἀά. --- 8) 5680]. 
δὰ Ῥιηὰ, Νθχι. Π, 1: Ὁμηρίδας ἔλεγον τὸ μὲν ἀρχαῖον τοὺς 
ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου γένους, οὗ καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ κ διαδοχῆς 
ἦδον" μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἵ ῥαψῳδοὶ οὐκέτι τὸ γένος εἰς Ὅμη- 
ρον ἀνάγοντες. ἐπιφανεῖς δὲ ἐγένοντο οἵ περὶ Κύναιϑον, οὖς 
φασι πολλὰ τῶν ἐπῶν ποιήσαντας ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου 
ποίησιν. ἦν δὲ ὃ Κύνανϑος Χῖος, ὃς καὶ τῶν ἐπιγραφομένων 
Ομήρου ποιημάτων τὸν εἰς ̓ 4πόλλωνα γεγραμμένον ὕμνον λέγε- 
ται πεποιηκέναι. οὗτος οὖν ὁ. Κύνανθος πρῶτος ἐν Συρακού- 
σαις ἐρραψῴώδησε τὰ Ὁμήρου ἔπη κατὰ τὴν ἐξηκοστὴν ἐννάτην 
Ὀλυμπίαδα, ὡς ἹἹππόστρατός φησιν. 



ἘΠΩΝ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 1901 

ἘΠΩΝ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

1. 

Ῥαυβ. ὟΠΙῚ, ὅ8, ὅ (2): Κιναίϑθων δὲ ἐν τοῖς ἔπε- 

σιν ἐποίησεν ὡς Ραδάμανϑυς μὲν Ἡφαίστου, Ἥφαι- 
ὅστος δὲ εἴη Τάλω, Τάλων δὲ εἶναι Κρητὸς παῖδα. 
οὗ μὲν δὴ Ἑλλήνων λόγοι διάφοροι τὰ πλέονα καὶ 

οὐχ ἥκιστα ἐπὶ τοῖς γένεσίν εἰσι. 

2. 

Ῥαϑυβ. Π, 8, 9 (7): Κιναίϑων δὲ ὁ “ακεδαιμόνιος, 
ἐγενεαλόγησε γὰρ καὶ οὗτος ἔπεσι, Μήδειον ἢ) καὶ ϑυ- 
γατέρα Ἐριῶπιν Ἰάσονι εἷπεν ἐκ Μηδείας γενέσϑαι" 
πέρα δὲ ἐς τοὺς παῖδας οὐδὲ τούτῳ πεποιημένα ἐστίν. 

9. 

5680]. θα. Α δᾶ. οι. Π. Γ,' 178: “Ἑλένης τε καὶ 
Μενελάου ἱστορεῖ ᾿Δρίαιϑος παῖδα Μαράφιον ...... 
ὡς δὲ Κιναίϑων, Νικόστρατον. 

4. 

Ῥαυβ. Π|, 18, 6 (6): Ὀρέστου δὲ ἀποϑανόντος ἔσχε 
Τισαμενὸς τὴν ἀρχὴν Ἑρμιόνης τῆς Μενελάου καὶ 
Ὀρέστου παῖς. τὸν δὲ Ὀρέστου νόϑον Πενϑίλον 
Κιναίϑων ἔγραψεν ἐν τοῖς ἔπεσιν ᾿Ηριγόνην τὴν 

Αἰγέσϑου τεκεῖν. ΟἿ. δίχαν. ΙΣ ρ». 402. ΧΠῚ νυ. δ82. 

ὅ. 

Ῥαυβ. ΙΥ͂, 2, 1: Πυϑέσϑαι δὲ σπουδῇ πάνυ ἐϑε- 
λήσας οἵ τινες παῖδες Πολυκάονι ἐγένοντο ἐκ ΜΜεσ- 

1) Μῆδον ϑϑ΄ΙΘΌΘ]18. 
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σήνης, ἐπελεξάμην τάς τε ᾿Ηοίας καλουμένας καὶ τὰ 
ἔπη τὰ Ναυπάκτια, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὁπόσα Κιναίϑων 
καὶ "ἄσιος ἐγενεαλόγησαν. οὐ μὴν ἔς γε ταῦτα ἦν 
σφίσιν οὐδὲν πεποιημένον. 

ΟΑΒΜΕῈΝ ΝΑΌΡΑΟΤΙΌΝ. 

Ῥαυβ. Χ, 38, 11 (6): Τὰ δὲ ἔπη τὰ Ναυπάκτια 
ὀνομαζόμενα ὑπὸ "Ελλήνων ἀνδρὶ ἐσποιοῦσιν οἵ πολλοὶ 
Μιλησίῳ: Χάρων δὲ ὁ Πύϑεώ φησιν αὐτὰ ποιῆσαι 
Ναυπάκτιον Καρκίνον. ἑἐπόμεϑα δὲ καὶ ἡμεῖς τῇ 
τοῦ Λαμψακηνοῦ δόξῃ" τίνα γὰρ καὶ λόγον ἔχοι ἂν 
ἔπεσιν ἀνδρὸς Μιλησίου πεποιημένοις ἐς γυναῖ- 
κας τεϑῆναί σφισιν ὄνομα Ναυπάκτια, ΟἿ ΤΙ, 8, 9 (7): 

Ἔπη δὲ ἔστιν ἐν Ἕλλησι Ναυπάκτια ὀνομαξόμενα. 
ΤΥ, 2, 1: Τὰ ἔπη τὰ Ναυπάκτια. 

ψοχύτη βοιιθῃ οδδὲ δρᾷ Ῥαυβδηίδι; 8411} Ναυπαχτικὰ 
Τουτάϑια μαροπί, οὗ ἔγαρτω. 1---9. 11. 12. 

6 οϑυτὶηΐθ δυρυταθηΐο ἀϊβρυίΐίανι ΜδγοίζΒοὴ. Ρ. 288 
Β4. τΘυϑιηνβ ΔΟΟΌΓΔΙΟΥΘ ΘΟρΉ ΠΟΏΘ ΟΔΥΘΔΙΏαΒ, ΠῸῸ Ῥ͵Ὸ 
οοχίο ῬοΟΠὶ υἱαθίυῦ Ροβ886, 'π 410 ΟἸἼΠ68 πη ΟΟὨΒΘΗ ΙΗ, 
ΠΟ ΘΒΥΙΔΣΏΘ ΟΟ]ΘὈγαίδβ [1886 1] βέγοβ 1η 8 00]18. ἔθΠ]η 88 
ὍΠ8 ΘΌΙΏ ΘΟΣΌΠῚ ΡΙΌΒΒΡΙ18, υὖὐ Ησγπηῖὰβ αϊοὶῦ ...... Νοο 
ἰδιῆθα ᾿ηΐχα σοηθδιοσίαγασμη ἰθηυϊδίθη ροθίϑιη 86 οοπί- 
ὨΌ1856, 8604 Βα ϊβ ΘΟΡΙΟ86 4 Βοζουση σορὰϑ ροϑίϊθ ΟΧρο- 
ΒΪΒ86 ΘΧ 118 ΘΟΠΟΙ]αὶ ροίοβῦ, αθδὸ Βομο] βία δὰ ΑΡο]]ο- 
πἰαα ἂἀθ Αὐροπδυΐαγασα οχρϑαϊοηθ 6Χχ 06 Οδγτηΐηθ δἰξογῦ. ́  

1. 

“Τὴν δὲ μέϑ᾽ ὁπλοτάτην ᾿Εριώπην ἐξονόμαξεν, 
᾿Δλκιμάχην δὲ πατήρ τε καὶ "άδμητος καλέεσκεν. 
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86801: Ὑιοῖ, δὰ Ηομι. ἢ. Ο, 886: Ὁμοίως τῷ ποιητῇ 
καὶ ᾿Ελλάνικος τὴν ᾿Εριώπην μητέρα Αἴαντός φησι. 
Φερεκύδης δὲ ἐν εω) καὶ Μνασξας ἐν η΄ ̓ Αλκιμάχην᾽ 
ὁ δὲ τῶν Ναυπακτικῶν ποιητὴς διώνυμον αὐτήν φησι" 
οτὴν --- καλέεσκεν““. Ἐδᾶθια 6 οοἃ, Τονη]. ρῥτοία 
Οτϑιὴ. Απϑοᾶ, Ῥασ. ΠΙ| ρ. 286. 

2. 

᾿4λλ᾽ ὃ μὲν οὖν ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης εὐρυπόροιο 
οἰκία ναιετάασκε πολύρρην, πουλυβοώτης. 

ἨἩοτγοάίδῃ. περὶ μον. λέξ. ν. 16 [Π ρ. 922 1,οηἰ2.3: Ἐν 
συνϑέσει πολύρρην παρὰ τῷ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσαντι" 
οὔλλ᾽ --- πουλυβοώτης“. 

ὃ. 

ΑΡΟΙ]. Βμοὰ. 11, 298 5ᾳ.: “Δρπυιαί τ᾽ Ἶρίς τε διέτμα- 
γον. αἵ μὲν ἔδυσαν | κευϑμῶνα Κρήτης Μινωίδος. 
ὍΡΙ 85680].: κοιλάδα τῆς Κρήτης κατέδυσαν. τοῦτο δέ 
φησι καὶ Νεοπτόλεμος. ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας 
καὶ Φερεκύδης ἐν ς φασὶν) εἰς τὸ σπέος αὐτὰς φυγεῖν 
τῆς Κρήτης τὸ ὑπὸ τῷ λόφῳ τῷ ᾿Δ4ργινοῦντι. 

4. 

ΑΡΟ]]. Βμοᾶ, Π|, 349: τὸν μὲν (ἀψυρτον) Καυ- 

κασίη νύμφη τέκεν ᾿“στερόδεια. Ὅϊ 86μο].: Ὁ τὰ 
Νναυπακτικὰ πεποιηκὼς Εὐρυλύτην ἢ αὐτὴν λέγει. 

1) ὅ1ο γιοῦ.; ἔνεω οοἄἂ, Τονη]. Τιοσοπάθπτα νἱἀδέαν ἐν εἴ 
(1. 6. ἐν πέμπτῳ). 

Εταστα. 11. 1. ἐπὶ ϑιν}) ἐπινευσὶ οοἂ. ἀπάνευϑε ΤιΟΌΘΟΚ 
ῬΔΙΆΠΡΡ. στ. στ. Ρ. 11, αυἱ Ῥχαθίογοα οὐκ ῥτὸ οὖν; --- ἐπὶ ϑινὶ 
Ογδοθσ, ΚΟΘΟΒΙΥ οοπὶ. ΘΡ. Ρ. 14. ---- ῶ. οἰκέαν οοᾶ., οοχτ. Ὀ1πα. 

2) Οὗ 1». 11. 8) Νέεοπε. --- φασὶν] Τιορουαύτν Νεοπτόλε- 
μος ὁ τὰ Ν. ποιήσας᾽ καὶ Φ. --- φησίν. ΟὐοΥγ. Καοὶ!. -- 
4) ᾿Εριαύγην Οοἄ. Ῥατ., τα416. ΟΥ, ἕταρτα. 7 
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ὅ. - 

β6801, Τϑὺγ. δὰ ΑΡ0]1. Ἐμοᾶ,. ΠΙ, 5621: Ὁ μὲν 
“Ἀπολλώνιος τούτους φησὶ προαιρεῖσθαι ξεῦξαι τοὺς 
βόας. ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας ἢ πάντας ἀριϑμεῖ 
τοὺς ὑπ’ αὐτοῦ φερομένους ἀριστεῖς. 

Ἵ 6. 

Κ6Π01. Τιϑαγ. δὰ Αρο]]. Ἐμοᾶ. Π]1, δὅ28 ἀλλά τιν᾽ 

οἴω μητρὸς ἐμῆς] δύναταί, φησιν, ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ 
πεῖσαι τὴν Μήδειαν συνεργῆσαι τὸν ἄϑλον. ἐν ὃὲ 
τοῖς Ναυπακτικοῖς ᾿Ιδμων ἀναστὰς ᾿Ιάσονα κελεύει 

ὑποστῆναι τὸν ἀϑλον. ἢ 

Ἵ. 8. 

Ζὴ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἰήτῃ πόϑον ἔμβαλε δῖ᾽ ᾿άἀφροδίτη 
Εὐρυλύτης φιλότητι μιγήμεναι ἧς ἀλόχοιο, 
κηδομένη φρεσὶν ἧσιν ὅπως μετ᾽ ἄεϑλον Ἰήσων 

ς ψοστήσῃ οἶκόνδε σὺν ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.. 

Φευγέμεν ἐκ μεγάροιο ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν. 
Β0801. Ιμϑιτ. δᾷ Α}0]1. Βμοά. ΤΥ, 59: παρὰ δὲ τῷ τὰ 
Ναυπακτικὰ πεποιηκότι οὔκ ἐστι κατὰ τὴν ἰδίαν προ-- 
αίρεσιν ἐξιοῦσα ἡ Μήδεια, ἀλλ᾽’ ἐφέστιος ἀνακαλου- 
μένη). οἵ γὰρ ᾿Αργοναῦται κατ᾽ ἐπιβουλὴν ἐνστάντος 
τοῦ. τῆς ἀναιρέσεως αὐτῶν καιροῦ ...... .5) προτραπο- 

μένου δὲ τοῦ Αέίήτου ἐπὶ τὴν Εὐρυλύτης τῆς γυναι- 

1 ποιήσας 6 Οοἁ. Ῥαγν. δαάϊάϊ. --- 2) Οοά, Ῥατ. δὰ ν. 
δ18---ὅ22: Ἔτι δὲ ὃ μὲν ᾿Δπολλώνιος "ἄργον φησὶν ἐμποδίσαι 
τοὺς ἤρωας ὑποστῆναι βουλομένους τὸν ἀγῶνα ἐν δὲ τοῖς 
Ν. κτλ. --- 8) ἐφέστιος ἀνακαλουμένη] 5190 ΚΟΙ]. ἐφ᾽ ἐστέαν 
καλουμένη Οοά. ἴ,δὰν., ἐφ᾽ ἑστίασιν καλουμένη ΜΑΥΙΟΚΒΟΆ, --- 
4) δουμδθ βίη ΡΟ8. 61]. 
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κὸς συνουσίαν Ἴδμονος ὑποϑεμένου τοῖς ᾿Δργοναύταις 
ἀποδιδράσκειν, καὶ Μήδεια συνεκπλεῖ. 

148, δὰ ΤΥ͂, 86: Ὁ μὲν ᾿Δπολλώνιός φησι νυκτὸς 

πεφευγέναι τὴν Μήδειαν ἐπὶ τὴν ναῦν Αἰήτου συνέδριον 
ἔχοντος Κόλχων περὶ διαφϑορᾶς τῶν ἡρώων. ὃ δὲ 
τὰ Ναυπακτικὰ πεποιηκὼς ὑπὸ ᾿Αἀφροδίτης φησὶ τὸν 
Αἰήτην κατακοιμηϑῆναι ἐπιϑυμήσαντα τῇ αὐτοῦ γυ- 

ναικὶ συγγενέσθαι δεδειπνηκότων παρ᾿ αὐτῷ τῶν 
Κόλχων ὅ) καὶ κοιμωμένων διὰ τὸ βούλεσϑαι αὐτὸν 
τὴν ναῦν ἐμπρῆσαι ..δὴ τότ᾽ --- ἑτάροισιν. ὁ δὲ 
᾿Ιδμὼῶν συνῆκε τὸ γεγονὸς καί φησι .ςφευγέμεναι -- 
μέλαιναν“. τὴν δὲ Μήδειαν τὴν ποδοψοφίαν ἀκού- 
σασαν 3) ἀναστᾶσαν συνεξορμῆδσαι. λέγει δὲ καὶ Ἣρό- 
δωῶρος ταῦτα. 

9. 

β6801. Τιϑαγ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΙΥ͂, 87: Ὁ μὲν ᾿᾽Ζπολ- 

λώνιος μετὰ τὸ φυγεῖν τὴν Μήδειαν ἐκ τοῦ Αἰήτου 
οἴκου πεποίηκεν ὑπισχνουμένην τὸ κῶας τῷ ᾿Ιάσονι" 
ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ γράψας συνεκφέρουσαν αὐτὴν τὸ 
κῶας πατὰ τὴν φυγὴν κατὰ τὸν αὐτοῦ οἶκον κείμενον 
τοῦ Αἰήτου. 

10. 

Ῥϑῃρ. Π, 8, 9 (7): Ἔπη δὲ ἔστιν ἐν "Ἔλλησι Ναυ- 
πάκτια ὀνομαζόμενα" πεποίηται δὲ ἐν αὐτοῖς ᾿Ιάσονα 
ἐξ Ἰωλκοῦ μετὰ τὸν Πελίου ϑάνατον ἐς Κόρκυραν 
μετοικῆσαι, καί οἵ Μέρμερον μὲν τὸν πρεσβύτερον 

1) τῶν Κόλχων] τῶν ᾿Αργοναυτῶν οἱ. ΚοΙ]. --- 2) ποδοψοφέην 
ἀέουσα Ῥορίδβιη ἀἰχ1886 βυθριοαίαν ϑομδθῖοσ. 
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τῶν παίδων ὑπὸ λεαίνης διαφϑαρῆναι ϑηρεύοντα ἐν 
τῇ πέραν ἠπείρῳ" Φέρητι δὲ οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην 
προσκείμενον. 

11, 

Αἀπού. τρδυρὶ μα) δὰ Αρο]]οᾶ, 1Π, 10, 8, 9 (80 

Ἠογηΐο ἃ παγίβοσταρμὶ ἑοχία βοϊαποίδ): ᾿Ἱππόλυτον (ἀνέ- 
στησεν ὁ ᾿Δσκληπιός), ὡς ὃ τὰ Ναυπακτικὰ συγγρά- 
ψας λέγει. 

12. 

ῬμΠοᾶ, περὶ εὐσ. ν. 82 αομρ.: ᾿4σκληπι[ὸν δὲ 
Ζε]ὺς ἐκεραύνωσϊεν, ὡς μ]ὴὲν ὃ τὰ Ναυπα[κτι]κὰ 
συνγράψας. Οἷ, ν. 11. 

18. - 

Ῥϑυβ. ΤΥ, 2, 1. Οὗ Οὐἰμδοίῃ. ἔγαρτωη. ὅ. ρ. 197. 

ΑΒ1Ό 5. 

Ῥϑαβ. ΥἹἝἋ, 4, 1 (2): σιος δὲ ὁ ᾿ἀμφιπτολέμου 

Σάμιος. Οἷ, ΤΠ, 6, 4 (8). Αἴμοη. Πρ. 126 Β: κατὰ 
τὸν Σάμιον ποιητὴν "ἄσιον τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον. 

Ὧθ οδυταϊηῖθα8 Αβῖο δαβογιρἐϊ8β. Οοτωηροθυῖ 1) 69- 
ΠΘΆΙΟρΊ48, Ὀγουϊίοσ ἱπάϊοαίαβ ἃ Ῥϑῃβ. ΙΥ͂, 2, 1. ἐπελεξάα- 

μὴν .....ὄ- ὁπόσα Κιναίϑων καὶ Ἄσιος ἐγενεαλόγησαν 
6011. ΥἹΙἋ, 4, 1 (2): “άσιος ....... ἐποίησεν ἐν τοῖς 
ἔπεσιν οὐ ἔταρτα. 8----θ. ---- 2) Οδγτηθα ϑρίουχα ἀθ6 β'ϑιρ!ΟυΌσα 

ΤΟΥ 8, οἷ, Ἰπέτα, --- 8) Ἐ]ορίαβ, ἂθ αυλθυβ ν. Αἴμθη. Π1 
Ρ. 125, Β, Ὁ. 

5 81418, --- ΟΔ]}10|, Ὑγχτίδοὶι, Α811 οδυυϊπατη αὐὰδθ 
Βαρογϑυμὺ οα, ΝΙΟ. ΒδΔοΒ. 108. 1881. β0ρρ). θα. 182. 
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-- Μαχοκβοβϑῖῖ, Ρ. 28ὅ9--2601. 411]1---416. --- ΑΒὲ, ΡῚ- 
ΒδηαΧῚ οἷο, ἔγαστηθηΐία οὐτὰ δυποίδί. θα. Ετθαᾶ, ΘαθΌπΘΥ. 
Ῥαᾶγ. 1840. --- Βοαθ Ηϊβί. ροθϑθοϑ ἀγᾶθοδθ 1 ρ. 491 βᾳ. 

ἘΠΩ͂Ν (ΓΕΝΕΑΜΛΟΓΙΩΝῚ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

1. 

᾿Αντιόπη δ᾽ ἔτεκε Ζῆϑον καὶ ᾿Αμφίονα δῖον, 
᾿σωποῦ κούρη ποταμοῦ βαϑυδινήεντος, 
Ζηνί τε κυσαμένη καὶ ᾿Επωπέι ποιμένι λαῶν. 

Ῥαυβ. Π͵| 6, 8 (2): “αμέδων γὰρ ὁ Κορώνου βασιλεύ- 
σας μετὰ ᾿Επωπέα ἐξέδωκεν ᾿Αντιόπην' ἡ δὲ ὡς ἐς 
Θήβας ἤγετο τὴν ἐπ᾽ ᾿Ελευϑερῶν, ἐνταῦϑα καϑ'᾽. ὁδὸν 
τίκτει. καὶ ἐπὶ τούτῳ πεποίηκεν "Ἄσιος ὁ ᾿ἀμφιπτολέ- 
μου" .Δντιόπη --- λαῶν “". 

2. 

Ζίου ἐνὶ μεγάροις τέκεν εὐειδὴς Μελανίππη. 
Βίγαρ. ΥἹ ρ. 26δ: δοκεῖ δ᾽ ᾿Αντίοχος τὴν πόλιν Μετα- 
σόντιον εἰρῆσϑαι πρότερον Μέταβον, παρωνομάσϑαι 
δ᾽ ὕστερον" τήν τε Μελανίππην οὐ πρὸς τοῦτον ἀλλὰ 
πρὸς Ζϊον κομισϑῆναι ἐλέγχειν ἡρῷον τοῦ ΜΜετάβου 
καὶ ἴάσιον τὸν ποιητὴν φήσαντα ὅτι τὸν Βοιωτὸν 
»»Ζίου --- Μελανίτπη“, ὡς πρὸς ἐκεῖνον ἀχϑεῖσαν 
τὴν Μελανίππην, οὐ πρὸς Μέταβον. - 

ὃ. 

Ῥαιβ. ΙΧ, 28, 6 (8): Προελϑόντι δὲ ἀπὸ τῆς 
πόλεως (Θηβῶν) ἐν δεξιᾷ πέντε που καὶ δέκα σταδίους 

Εταρτα. 1. 1. Ζῆθϑον κἀμφίονα Ὀσθρη., Ζῆϑόν τ᾽ ᾿Ἀμφίονά 
ϑ᾽ υἱόν ΝΑΘΚΘ δὰ ΟΒοοτῖϊ. Ρ. 76. 
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τοῦ ᾿ἡπόλλωνοός ἐστι τοῦ Πτώου τὸ ἱἕερόν. εἶναι δὲ 

᾿ϑάμαντος καὶ Θεμιστοῦς παῖδα τὸν Πτῶον, ἀφ᾽ οὗ 
τῷ τε ᾿Δἀπόλλωνι ἐπίκλησις καὶ τῷ ὄρει τὸ ὕνομα 
ἐγένετο, “άσιος ἐν τοῖς ἔπεσιν εἴρηκε. 

4. 

Ῥαυβ. Υ, 11, 8 (4): Γάσιος δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ 

᾿Δλκμήνην ἐποίησε ϑυγατέρα ᾿Δμφιαράου καὶ Ἐριφύ- 
λης εἶναι. 

ὅ. 

Ῥαυβ. Π| 29, 4: Φώκῳ δὲ "άσιος ὁ τὰ ἔπη ποιήσας 
γενέσϑαι φησὶ Πανοπέα καὶ Κρῖσον" καὶ Πανοπέως 
μὲν ἐγένετο ᾿Επειὸς ὃ τὸν ἵππον τὸν δούρειον, ὡς 
Ὅμηρος ἐποίησεν, ἐργασάμενος, Κρίσου δὲ ἦν ἀπόγο- 
νος τρίτος Πυλάδης, Στροφίου τε ὧν τοῦ Κρίσου 
καὶ ᾿Αναξιβίας ἀδελφῆς ᾿“γαμέμνονος. 

6. 

Ῥαυβ. ΠΙ, 18, 8 (δ): Γεγόνασι δὲ οἱ Τυνδάρεω 
παῖδες τὰ πρὸς μητρὸς ἀπὸ τοῦ Πλευρῶνος" Θέστιον 
γὰρ τὸν Μήδας πατέρα "4σιός φησιν ἐν τοῖς ἔπεσιν 
᾿Δγήνορος παῖδα εἷναι τοῦ Πλευρῶνος. 

Ἵ. 

Ῥαυβ. ἼΠ, 4, 1 (2): σιος δὲ ὁ ᾿Δἀμφιπτολέμου 
Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν ὡς Φοίνικι ἐκ Περι- 

μήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο ᾿Αστυπάλαια καὶ Εὐρώπη; 

Ποσειδῶνος δὲ καὶ ᾿Αστυπαλαίας εἷναι παῖδα ᾿Δγκαῖον; 
βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλουμένων Δελέγων" ᾿Αγκαίῳ 

1) Οοἀά. Ἄρειος; οοΥγ. Ῥαϊταθσ. εὖ 8] δα. 
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ὃὲ τὴν ϑυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου 
Σαμίαν γενέσϑαι Περίλαον καὶ ᾿Ἔνουδον καὶ Σάμον 
καὶ ᾿4λιϑέρσην καὶ ϑυγατέρα ἐπ᾿ αὐτῷ Παρϑενόπην, 
Παρϑενόπης δὲ τῆς ᾿Δγκαίου καὶ ᾿Ζπόλλωνος Δυκομή- 
δην γενέσϑαι: Ζσιος μὲν ἐς τοσοῦτον ἐν τοῖς ἔπεσιν 

ἐδήλωσε. 

8. 

᾿Αντίθεον δὲ Πελασγὸν ἐν ὑψικόμοισιν ὄρεσσι 
γαῖα μέλαιν᾽ ἀνέδωκεν, ἵνα ϑνητῶν γένος εἴη. 

Ραυβ. ΠΙ, 1, 4 (2): Πεποίηται δὲ καὶ ᾿“σίῳ τοιάδε 
ἐς αὐτόν (80. τὸν Πελασγόν) .,»ἀντέϑεον --- εἴη“. 

9, 

Αρο]]οᾶον. ΠΠ|, 8, 2, 2: Εὔμηλος δὲ καί τινες ἕτε- 
ρον λέγουσι “υκάονι καὶ ϑυγατέρα Καλλιστὼ γενέ- 
σϑαι᾿ Ἡσίοδος μὲν γὰρ αὐτὴν μίαν εἷναι τῶν νυμφῶν 
λέγει, "άσιος δὲ Νυκτέως. 

10. 

Κοῦραί τ’ Ἰκαρίοιο Μέδη καὶ Πηνελύπεια. 
5080]. Ματο. δὰ Ηομπι. Οα. δ, 797: ἴάσιος δέ φησι 
κοῦραι --- Πηνελόπεια“, 

11. 

Ῥαυβ. Π, 6, ὅ (8): Σικυῶνα δὲ οὐ Μαραϑῶνος 
τοῦ ᾿Επωπέως, Μητίονος δὲ εἶναι τοῦ ᾿Ερεχϑέως φασίν" 
ὁμολογεῖ δέ σφισι καὶ "δσιος. 

12. 

Ῥαϑιυβ. ΤΥ. 2. 1. οὗ. ΟἸμδοίμ. ἔν. 8. ρ. 197. 



206 ΑΒΙΌΞ. ΟΑΕΜ. ΡΒ ΒΑΜΙΟΒΌΜ ΜΟΒΙΒῸΒ ΕΈΔΟΜ. 

ΟΑΛΒΜΙΝΙΒ ΕΡΙΟῚ ΡῈ ΒΑΜΙΟΒΌΜ ΜΟΒΙΒΌΞΒ 
ΕΒΑΘΜΕΝΤΌΟΌΜΝ. 

18. 

Οἱ δ᾽ αὕτως φοίτεσκον, ὅπως πλοκάμους κτενίσαιντο, 
εἰς Ἥρης τέμενος. πεπυκασμένοι εἴμασι καλοῖς, 
χιονέοις τε χιτῶσι πέδον χϑονὸς εὐρέος εἶχον, 
χαῖται δ᾽ ἠωρεῦντ᾽ ἀνέμῳ χρυσέοις ἐνὶ δεσμοῖς, 
χρύσειαι δὲ κόρυμβαι ἐπὰ αὐτέων τέττιγες ὥς. ὅ 
δαιδάλεοι δὲ χλιδῶνες ἄρ ..... 
ἀμφιβραχιονίσαντες ὑπασπέδιον πολεμιστήν. 

Αἰμθῃ. ΧΙ ρΡ. ὅ2δ Εἰ, ΕΒ: Περὶ δὲ τῆς Σαμίων τρυφῆς 
“οὔρις ἱστορῶν παρατίϑεται ᾿Ασίου ποιήματα. ὅτι 
ἐφόρουν χλιδῶνας περὶ τοῖς βραχίοσι καὶ τὴν ἑορτὴν 
ἄγοντες τῶν. Ἡραίων ἐβάδιξον κατεκχτενισμένοι τὰς 
κόμας ἐπὶ τὸ μετάφρενον καὶ τοὺς ὥμους. τὸ δὲ 
νόμιμον τοῦτο μαρτυρεῖσϑαι καὶ ὑπὸ παροιμίας τῆσδε 
»οβαδιστέ᾽ εἰς Ἡραῖον ἐμπεπλεγμένον“. ἔστι δὲ τὰ 
τοῦ ᾿Ασίου ἔπη οὕτως ἔχοντα ..οὗ δ᾽ --- πολεμιστήν “. 

Εταστω. ΧΠῚ. 1. αὔτως] δῖος Βαορι. Μαϑίμοκο Ὑαϊχο αὕτως. 
- Ῥοβὺ ν. 2 Ἰδσύμδηι βἰαίαϊῦ Π:πᾶ, --- 8. Ἰωοροραΐοσ χιονέοισι 
χιτι; ΟΟΥΥ, ΤΙΘΏΏΘΡ. --- πέδου χϑ. εὖρ. ἄχρι στα. --- ΖΔοοῦβ 
οχοσγοϊῦ. οὐ 1 Ρ. 121 πέδον χϑ. εὐρὺ ἔσαιρον Ἰορίθ8θ6. ρμυΐδὺ 
Βα θοδιριῦτη. --- 4. ὅ δυΐίθ Νβδοϑζῖσσα (ΟἼΟΟΥ. Ὁ. 74) :ῆνθσβο 
ογάϊμθ Ἰουδαία. --- ὅ, αὐτῶν γυϊρο; οοττ. ΝΆΘΕΘ. --- 6. 7. 
ἄρ᾽ ἀμφὶ βραχίοσιν σαντες ὑπ. Οοά,. Α (Μίατο.) Αὐμοπδοὶ, 
ἂρ ἀμφὶ βραχέοσιν νήσαντες 81. --- ἀμφιβραχιονέσαντες ΝΆΘΚΘ 
1. 1. ((Θυοα ογὰϊ, νϑγβασα οβοῖῦ σού α Ἰβδίσηατω, οὖ ᾿οοοβᾷ 481 
γηδρη]οαποηύα αἱρτιβδίτηθσηα οού. Οορπϑδίδ, περιβραχιόνιον, 
βραχιονιστήρ"..) --- ὨΘ6 βοαυποπθῦηβ ΝΆΘΚΟ Ὁ. 76: ,, Ὑπασπίδιον 
πολεμιστήν ΘΌΤΩΑ ἸΟΟΟΒ6 Δρρο6]1δὺ Αβίυβ, αὖ νϑϑίθ αὐ δος ἸοηρΆ, 
δια ἰδυσϑι ρογσηθαΐθ. Ηομλ. ὑπασπέδια προβιβῶντος “. 

-----  θ- .. ..-ς-..... 
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ΟΒΕΒΒΙΑΒ. 

Ῥαῦβδη. ΙΧ, 88, 9 (60): Ἔπη, ...... ἃ ἐποίησε 

Χερσίας, ἀνὴρ Ὀρχομένιος. 
ΡῬ]αΐ, ἴῃ βορὺ. βδριθῃηΐ. οογῖσο [Νογϑ]. Ρ. 1δὅβ ἘΠ: 

Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Μνησιφίλου, Χερσίας ὃ ποιη- 
τὴς (ἀφεῖτο γὰρ ἤδη τῆς αἰτίας καὶ διήλλακτο τῷ 
Περιάνδρῳ νεωστὶ Χίλωνος δεηϑέντος) κτλ. Ὅπαθ 

ὙἹΓῚ ἀοοίλ οΟἸ]οροσαμῦ ρΡοθίϑηῃ οἶγοα Ο]. ΧΙ ὙἹΣΊΒΒΘ. 

ΕΒΔΟΜΕΝΤΌΟΌΜ. 

Ἐκχ δὲ Ποσειδάωνος ἀγακλειτῆς τε Μιδείης 
᾿σπληδὼν γένεϑ᾽ υἱὸς ἀν’ εὐρύχορον πτολίεϑρον. 

Ῥδυβ. ΙΧ, 38, 9 βα. (6): ᾿σπληδόνα δὲ ἐχλιπεῖν τοὺς 
οἰκήτοράς φασιν ὕδατος σπανίξοντας" γενέσϑαι δὲ τὸ 
ὄνομα ἀπὸ ᾿Δσπληδόνος τῇ πόλει, τοῦτον δὲ εἶναι 
νύμφης τε Μιδείας καὶ Ποσειδῶνος. ὁμολογεῖ δὲ καὶ 

ἔπη σφίσιν ἃ ἐποίησε Χερσίας, ἀνὴρ Ὀρχομένιος" ..ἐκ 
ὃὲ --- πτολίεϑρον“. τοῦδε τοῦ Χερδσίον τῶν ἐπῶν 
οὐδεμία ἦν ἔτι κατ᾽ ἐμὲ μνήμη, ἀλλὰ καὶ τάδε ἐπ- 
ηγάγετο ὁ Κάλλιππος ἐς τὸν αὐτὸν λόγον τὸν ἔχοντα 
ἐς Ὀρχομενίους ἢ. τούτου δὲ τοῦ Χερσίου καὶ ἐπί- 

γραμμα οἵ Ὀρχομένιοι τὸ ἐπὶ τῷ “Ησιόδου τάφῳ μνη- 
μονεύουσιν. 

Ερίστθοσαα μ06 2) δθογυπὶ Ῥᾶυβ. [Χ, 88, 4 (8) 

1) Ῥαυβ. ΙΧ, 29, 2 (1): Κάλλιππος Κορίνθιος ἐν τῇ ἐς Ὀρ- 
χομενέους συγγραφῇ. 2) ΔῸ 4118 ὑγἱρυϊΐον Μηδβαίοδο ὅϑ10γο- 
πἰο (Βγαθοῖκ. ΑἸ]. 1 Ὁ. 1938). ' 
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οὐ Ῥχοοὶ. Γέν. Ἡσιόδου ν. ἸΙΧΧΧῚΠ ἀοορία!. 7 Οαἰδέ, 
[8 58ᾳ. [1ρ8.] 

Ἡσιόδου 1), τοῦ πλεῖστον ἐν Ἑλλάδι κῦδος ὀρεῖται Ὦ 
ἀνδρῶν κρινομένων ἐν βασάνῳ Ὦ σοφίης, 

Ἄφκρη μὲν πατρὶς πολυλήιος, ἀλλὰ ϑανόντος 
ὀστέα πληξίππων γῇ Μινυῶν κατέχει. 

ΒΕΘΕΒΙΝΌΞ. 

ΑΤΤΉΗΙΪΝ. 

Ασκρῃ δ᾽ αὖ παρέλεκτο Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 
ἣ δή οἵ τέχε παῖδα περιπλομένων ἐνιαυτῶν 
Οἴοκλον, ὃς πρῶτος μετ᾽ ᾿4“λωέος ἔκτισε παίδων 
άσκρην., ἢ 8᾽ Ἑλικῶνος ἔχει πόδα πιδακόεντα. 

Ῥαυβ. ΙΧ, 29, 1: ϑῦσαι δὲ ἐν Ελικῶνι Μούσαις πρῶ- 

τους καὶ ἐπονομάσαι τὸ ρος ἱερὸν εἶναι Μουσῶν 
᾿Εφιάλτην καὶ Ὦτον λέγουσιν, οἰκίσαι δὲ αὐτοὺς καὶ 
"σκρην᾽ καὶ δὴ καὶ Ἡγησίνους ἐπὶ τῷδε ἐν τῇ ᾿4τ-- 
ϑίδι ἐποίησεν .,ἀσκχρῃ --- πιδακόεντα“. ταύτην τοῦ 
Ἡγησίνου τὴν ποίησιν οὐκ ἐπελεξάμην, ἀλλὰ πρότε- 
ρον ἄρα ἐκλελοιπυῖα ἦν πρὶν ἢ ἐμὲ γενέσϑαι"' Καλ- 
λιππος δὲ Κορίνϑιος ἐν τῇ ἐς Ὀρχομενίους συγγραφῇ 
μαρτύρια ποιεῖται τῷ λόγῳ τὰ Ἡγησίνου ἔπη ὡσαύ- 

τως δὲ καὶ ἡμεῖς πεποιήμεθα παρὰ τοῦ Καλλίππου 

διδαχϑέντες. Οἱ, Ὑ͵ΘΙΟΚοΥ. Ογοὶ. Ἐρ. 1 ῥ. 820. 

1) Ἄυϊμο Ἄσκρη --- κατέχει Ἡσιόδου --- σοφίης. Οταΐπθα 
ὈΥΙΒΟΪΠασα 6 οοα. εΐ. ῬτοΟῸ χοϑυϊδαϊὺ αοοίς!. 92) δῖ. Ῥϑῦβ. 
Μηδε.; τοῦ πᾶ. ἐν ἀνθρώποις κλέος ἐστίν Ῥτοο. 8) βασάνοις 
Ῥχοο. 
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ΡΒΟΒΟΝΙ δ. 

9 ῬΒοζόμθο ΟἸθια. ΑἸοχ, ϑβέγομι. 1 ρ. 188 (821 ΑἹ 
5γ10. 8580 Ῥοί!. ᾿ἀκουσίλαος γὰρ Φορωνέα πρῶτον 

ἄνϑρωπον Ὦ γενέσϑαι λέγει. Αγο]]οᾶογ. 11, 1, 1, 2---: 
᾿Ωχεανοῦ καὶ Τηϑύος γίνεται παῖς Ἴναχος, ἀφ᾽ οὗ 

ποταμὸς ἐν" 4ργει Ἴναχος καλεῖται. τούτου καὶ ΜελίαςἾ 

τῆς Ὠκεανοῦ Φορωνεύς τε καὶ Αἰγιαλεὺς παῖδες 

ἐγένοντο. Αἰγιαλέως μὲν οὖν ἄπαιδος ἀποϑανόντος ἡ 

χώρα ἄπασα ΔΑἰγιάλεια ἐκλήϑη, Φορωνεὺς δὲ πάσης τῆς 
ὕστερον Πελοποννήσου προσαγορευϑείσης δυναστεύων 
ἐκ Τηλεδίκης νύμφης άπιν καὶ Νιόβην ἐγέννησεν. 
ΟἿ, 5680). δὰ Επν. Οσ. 982. Ῥϑαβ. 1, 89, ὅ (4) βᾳ. Π, 21, 1. 

Ἐυδέεμ. δὰ 1. ρ. 886, 88 Βοπι. 299 Β886. Φησὶ 
ὃὲ “Ἑλλάνικος παῖδας τρεῖς Φορωνέως γενέσϑαι, οἵ 
τοῦ πατρὸς ϑανόντος διενείμαντο τὴν ᾿4ργείαν" καὶ 
ἡ μὲν πρὸς ᾿Ερασίνῳ τῷ ποταμῷ Πελασγῷ ἔλαχε, τῷ 
καὶ τὴν ἐκεῖ Μάρισσαν κτίσαντι, Ἰάσῳ δὲ τὰ πρὸς 
Ἦλιν, ᾿Δἀγήνωρ δέ, ἀναλωϑείσης τῆς γῆς» τὴν πατρικὴν 
εἴληφεν ἵππον κτλ. 

5080]. Τϑυγ. δὰ Α}Ρ0]]. Βμοά. ΠῚ, 1179: περὶ τῆς 
Κάδμου εἰς Θήβας παρουσίας ......... ἱστορεῖ καὶ 
“Ἑλλάνικος ἐν ἃ Φορωνίδος, ἱστορῶν ὅτι καὶ τοὺς 

1) Ῥὸ οἷταβ δοίαὐθ ρϑ}]0 βαρσγα: ἦν δὲ κατὰ τὴν Ἑλλάδα 
κατὰ μὲν Φορωνέα τὸν μετὰ Ἴναχον ὁ ἐπὶ Ὠγύγου κατακλυσμὸς 
καὶ ἡ ἐν Σικυῶνι βασιλεία πρώτου μὲν Αἰγιαλέως κτλ. --- ΑἸ τ]- 
ΟΌΠ.Β8 ἂρ. ΕπβθΌ. Ρτδορ. Εν. Χ, 10 ῥ. 488 Ὁ: ἀπὸ Ὠγύγον...... 
ἐφ᾽ οὗ γέγονεν ὁ μέγας καὶ πρῶτος 'ἐν τῇ ᾿ἀττικῇ κατακλυσμὸς 
Φορωνέως ᾿Αργείων βασιλεύοντος, ὡς ᾿ἀκουσίλαος ἱστορεῖ, μέχρι 
πρώτης Ὀλυμπιάδος ..... ἔτη συνάγεται χίλια εἴκοσιν. Αρυὰ 
Ταῦδῃ. οΥ. δὰ ατϑθο. 89 8 60 (Ὁ. 160 Οὐΐο) ἴπβδομαβ δηηῖβ ΟΟΟῸ. 
γορυΒ Πίδοϊβ οϑὺ δηύϊᾳυϊοσ. 2) Μελίας) Ατὐ ολ ἰδ τιδίτῖθ ΒΟΣΊΘΏ 
οϑὺ ἂρ. Ηγρίῃ. ἴδ. 1438. 

ἙἘρίος. ἄστυ. Ἐσαστηθηΐδ. 1. 14 
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ὀδόντας ἔσπειρε τοῦ δράκοντος κατὰ ἴάρεως βούλησιν 
καὶ ἐγένοντο πέντε ἄνδρες ἔνοπλοι, Οὐδαῖος, Χϑόνιος, 
Πέλωρ. Ὑπερήνωρ, ᾿Ἐχίων. Ἑδϑᾶθηα παιταὺ Ἐπάοο. 
». 248, 20. 

Ταΐδη. οταὺ. δὰ αταθο, 89 8 60 Ρ. 148 Οἰΐο. Μετὰ δὲ 
Ἴναχον ἐπὶ Φορωνέως μόγις τοῦ ϑηριώδους βίου καὶ 
νομάδος περιγραφὴ γέγονεν, μετεκοσμήϑησάν τε οἵ 
ἄνθρωποι. Ῥαυβ. Π, 15, ὅ (4): Φορωνεὺς δὲ ὁ Ἰνάχου 
τοὺς ἀνθρώπους συνήγαγε πρῶτον ἐς κοινόν, σπορά- 
δας τέως καὶ ἐφ’ ἑαυτῶν ἕκάστοτε οἰκοῦντας" καὶ τὸ 

χωρίον ἐς ὃ πρῶτον ἠϑροίσϑησαν ἄστυ ὠνομάσϑη 
Φορωνικόν. ΟὟ, Ἡγρίῃ. ἴδ. 274: ῬΒοτομθαβ [πδολὶ 
Δ]1ὰ8 ἀγᾶμα ἢ ΤΌΠΟΙΣ ῥυΐταυβ ἔθος, ΟἼοια. ΑἸ]οχ. Ῥχοίχορί. 

ρ. 18 (288 6) Βγ15. 88 Ῥοΐξ, Ῥβαβ. Π, 19, ὅ: Ἐς 
Φορωνέα τοῦ πυρὸς μετάγειν ἐθέλουσι τὴν εὕρεσιν. 
-- 20, 8: Μετὰ δὲ αὐτὸ προελθοῦσιν ἐν δεξιᾷ Φορω- 
νέως τάφος ἐστίν" ἐναγίξουσι δὲ καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι τῷ 

Φορωνεῖ. 

δ διαϊα: Ο. α. ΝΌΘΟΥΣ ἀθ ογοῖο ὑ. ὅ8 ---Ο0. -- 
Οβδῆπ ἱπ ρχτη. 0]. ΧΧΧΙ (8.. 1828) Ρ. 206. 

1, 

Πατέρα ϑνητῶν ἀνθρώπων. 
ΟἸθτα. ΑἸοχ. βίσοῃ, Ε ρ. 138 (321 Α) 8.010. 8380 οί. 
᾿ἀκουσίλαος γὰρ Φορωνέα πρῶτον ἄνϑρωπον γενέσθαι 

λέγει. ὅϑεν καὶ ὃ τῆς Φορωνίδος ποιητὴς εἶναι αὐτὸν 
ἔφη «πατέρα --- ἀνθρώπων “. 

1) 87:81} βϑόσᾷ Ηγρ. ἴδ. 148. 
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2. 
Ἔνϑα γόητες 

᾿Ιδαῖοι Φρύγες ἄνδρες ὀρέστεροι οἰκί᾽ ἔναιον, 
Κέλμις ΦΙαμναμενεύς τε μέγας καὶ ὑπέρβιος "ἄκμων, 

εὐπάλαμοι ϑεράποντες ὀρείης ᾿Αδρηστείης, 
οὗ πρῶτοι τέχνην πολυμήτιος Ἡφαίστοιο ὄ 
εὗρον ἐν οὐρείῃσι νάπαις, ἰόεντα σίδηρον, 
ἐς πῦρ τ᾽ ἤνεγκαν καὶ ἀριπρεπὲς ἔργον ἔδειξαν. 

5ΐοΠ0]. ὥϑυγ. δᾶ Α}0Ρ0]]. Βμοᾶ. 1, 1129 ἀ9 Ῥδοίγ]β 1Δ8618 

ἀϊββοσθηβ: Ὁ δὲ τὴν Φορωνέδα συνϑεὶς γράφει οὕτως 
»"ἔνϑα --- ἔδειξαν“. 

ϑ 

Βίγδρ. Χ ». 471 βαᾳ.: Ὁ δὲ τὴν Φορωνίδα γράψας 
αὐλητὰς καὶ Φρύγας τοὺς Κουρῆτας λέγει. 

4. 

Καλλιϑόη κλειδοῦχος ὀλυμπιάδος βασιλείης 
Ἥρης ᾿Δργείης, ἢ στέμμασι καὶ ϑυσάνοισι 
πρώτη κόσμησεν περὶ κίονα μακρὸν ἀνάσσης. 

ΟἸδια. Α]οχ. βέχοιω. 1 ρ. 151 (848 Ὁ) βυιὺ. 418 Ῥοίί. 
Πρὶν γοῦν ἀκριβωϑῆναι τὰς τῶν ἀγαλμάτων σχέσεις 
κέονας ἱστάντες οἱ παλαιοὶ ἔσεβον τούτους ὡς ἀφι- 

δρύματα τοῦ ϑεοῦ. γράφει γοῦν ὁ τὴν Φορωνίδα 
ποιήσας" .««Καλλιθόη --- ἀνάσσης“. 

ὅ. 

Ἑρμείαν δὲ πατὴρ ριούνιον ὠνόμασ᾽ αὐτόν᾽ 
πάντας γὰρ μάκαράς τε ϑεοὺς ϑνητούς τ᾽ ἀνθρώπους 

κέρδεσι κλεπτοσύνῃσί τ᾽ ἐκαίνυτο τεχνηέσσαις. 

Ῥταρτα. Υ. 1. αὐτός ϑέατς. --- 8. κλεπεοσύνῃσί τ᾿ ἑκαίνυτο]) 
810 γχαθουίθ Ηρχηβίοσῃ. θα. Ὀποηίΐζ. οὗ, βομηθὶά. ἴὼ Ὠιηᾶ. ΤΈΏΘΘ. 
Ιλησ. ατ. ΠΡ. 1216 Ο; γαυϊρὸ κλεπτοσύναις τ᾽ ἐξαένυτο. 

145 
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Εἶχα. Μ. ρ. 874, 18: Ἐριούνιος" χϑόνιος, ἀγαϑός, 

πολυωφδλής, κλέπτης, μέγας. ἔστι δὲ ἐπίϑετον Ἑρμοῦ 
νον νιν νον ἢ ἀπὸ τῆς ἐρευνήσεως᾽ καὶ γὰρ ὁ τὴν 
Φορωνίδα γράψας φησίν" “Ἑρμείαν --- τεχνηέσσαις“-. 

--.-.-. 

ἨΒΒΑΟΘΟΙΈΕΙΘΡῈΕ 8. 

ΟἸΝΑΕΤΗΟ. 

9 ΟἸμδοίμομθ οἷ. βρτα ρ. 196. --- Ξΐομο]. ἴωδῦγ. 

δὰ ΑΡο]]. Ἡμοΐ, 1, 1857: ὅτε ὃὲ Κιανοὶ ὅμηρα ἔδοσαν 
Ἡρακλεῖ καὶ ὥμοσαν μὴ λήξειν ξ δητοῦντες Ὕλαν καὶ 

φροντέδα ἔχουσι Τραχινίων διὰ τὸ ἐκεῖσε κατοικισϑῆ- 

ναι ὑφ᾽ Ἡρακλεῖ τοὺς ὁμηρεύσαντας, Κιναίϑων") 
ἱστορεῖ ἐν Ἡρακλείᾳ. 

--- 

ΟΟΝΟΝ. 

5080]. 1δὰγ, δὰ Αρο]]. Βμοᾶ, 1, 1168 [». 8378, 28]: 

Κόνων ὃὲ ἐν τῇ Ἡρακλείᾳ φησὶν ὅτι Αἰγαίων κατα- 
γωνισϑεὶς ὑπὸ Ποσειδῶνος κατεποντίσϑη εἰς τὸ νῦν 

λεγόμενον ὑπὸ τοῦ ᾿Ζ4πολλωνίον ἠρίον Αἰγαίωνος, 
τὸν αὐτὸν χαὶ Βριάρεων καλῶν. Οὐδ ἐταπβογίρϑι 
Ἐπυαοοῖα Ρ. 29, 12. 

ΘΈΕΜΟΡΟΟσΒβ.8ὃ 

ΡΙαἰ. ταοτα]. Ρ. 1161, Α, Β: Τὸ μὲν ᾿“παίσαντον 
ἐκαλεῖτο πρότερον Σεληναῖον. Ἥρα γὰρ παρ᾽ ἪἫρα- 

1) Κόνων Βοτηδαγαν Ηϊβί, 1. σταθο. 1 Ρ. 808. 2) ζΧιναί- 
ϑῶν Ἰορθπάθτη 6880 Βυθρ. Καθ)]. . 8) ΟΕ Βόδο], τ όσα. θά. γ, 267: 
Δημόδοκος Μάκων ...... ὃς ἣν πρῶτος ἐπῶν γράψας 
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χλέους δίκας βουλομένη λαβεῖν, ὄυνεργον παρέλαβεν 
τὴν Σελήνην. Ἧ δὲ ἐπῳδαῖς χρησαμένη μάγοις, ἀφροῦ 
κίστην ἐπλήρωσεν, ἐξ ἧς γεννηθέντα λέοντα μέγιστον 

Ἶοις ταῖς ἰδίαις ξώναις ἐπισφίγξαδα., κατήνεγκεν εἰς 
ὕρος Ὀφέλτιον. ὁ δὲ ποιμέψα τινὰ τῶν ἐγχωρίων 
᾿“παΐίσαντον σπαράξας ἀνεῖλεν" κατὰ δὲ ϑεῶν πρόνοιαν 
ὁ τόπος ᾿Δπαίσαντος ἀπ᾽ αὐτοῦ μετωνομάσϑη" καϑὼς 

ἱστορεῖ Ζ4ημόδοκος ἐν α΄ Ἡρακλείας. 1) 

-------.  ..-.-.-.-....-.... 

ὈΙΟΤΙΜΟΒ." 

1, 

Αἰδοῃ. ΧΙ ρ. 608 Ὁ: Διότιμος δ᾽ ἐν τῇ Ἡρα- 
κλείᾳ Εὐρυσϑέα φησὶν Ἡρακλέους γενέσϑαι παιδικά, 
διόπερ καὶ τοὺς ἄϑλους ὑπομεῖναι. 

2. 

Κέρκωπες, τοὶ πολλὰ κατὰ τριόδους πατέοντες 

τὴν ᾿μφιτρύωνος πρὸς Τηλεβόας μάχην κτᾶ. --- Ρ]αῦ. Τηογ]. 
Ρ. 1182 Β [Προεβοϊᾶθα 'ἰπ συναγωγῇ τῶν ἐν μουσικῇ ἀϊοϊὶ] 
γεγονέναι δὲ καὶ Δημόδοκον Κερκυραῖον παλαιὸν μουσικόν 
(οἴ, ΟἸθχα. Α]. δίτοιμ. 1 ρ. 891 Ροίὶ), ὃν πεποιηκέναι Ἰλίου τε 
πόρϑησιν καὶ ᾿ἀφροδίτης καὶ Ἡφαίστου γάμον. Ῥμοῦ. ΒΙΌ]. ρ. 
1620 86 Β6ΚΚ.: Ἰλίου ἅλωσιν “ημοδόκου ποίησιν. ϑαϊᾷ. ν᾿ 
ἀοιδός [1, 1 »- 849 Βοιηδ.]. “Ζημόδοκος ἄδει τὴν ᾿ἀφροδίτης 
καὶ Ἄρεος συνουσίαν (Ξ--- Οἄ. 8 266 5ᾳᾳα.). 

1). ΟΝΌΠῸΒ οὐηῖπο ἔαϊ Βοιρὶς Ῥοοῦδ. γγσ. ρ. 448. 
2) Μδοσοῦ. ϑεαὺ. , 30: Ασχα οἰὔδιλ ΕΡΘΡ ἔοσύασ ἐλεγείων ἴῃ 
αὰοὸ ἀθ Ὀἱοίίτηο, αποάδηι ρῬοθὲδ εἷς αἷὺ αἰάξω Διότιμον, ὃς ἐν 
πέτρησι κάϑηταὶ ] Γαργαρέων παισὶν βῆτα καὶ ἄλφα λέγων 
[Επδίαϊ. δα 1]. »ν. 986, 48 ε4ᾳ. Βοτῃ. 978 Β558.. --- Γραμμα- 
τιστὴν ἈΌπΟ ἃ ρορίδ ποβίχο ποιὰ ἀἰγθυϑυση αΐββθ οϑβοὺ Βουρὶς 
ἀθ ζσ6}1]. δοιὰ. δὐὐ. Ρ. 34. 

Εγδρτα. 11. 1. Ποροραίυσ Κέρκωπές τοι; ὁοοτΥ. ΜοίηθΚο Οὐτα, 
στ. Εν. 11 1 ν. 3ὅ. -- Κέρκωπές 8᾽ οὗ Βουρκ ἀθ τ16]]. οοσὰ. αἰΐ. 





ΜΙΝΥΑΞΒ. 21ὅ 

ΙΝΟΕΒΤΙ ΡΟΕΤ ΑΚ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΟΜ. 

Φολὶς δ᾽ ἀπέλαμπε φαεινὴ 
ἄλλοτε μὲν κυανοῦ, τοτὲ δ᾽ ἄνϑεσιν εἴσατο χαλκοῦ. 

5'ΟΒΟ]. δὰ Νιοδπᾶ. Τμου. 257 ρ. 66 ϑβοβμηποίᾶ.: Τὸ δὲ 
ἐμφερὲς ὅμοιον τῷ ἐν τῇ Ἡρακλεία᾽ οφολὶς -- 
χαλκοῦ“. ῬΒΠΥΔΒΙαΙ8 ΠΟΒ ὙΘΥΒΒ 6880 ϑυβρίοαίαγ Μοὶ ΚΘ 

185. Αοδά, Βοχο]. ἃ. 1882 ρ. 108. 

ΜΙΝΥ ΔΚ. 

Μιηγδαι85 δυοίοσ νἱοϊοσϊδηη, ααϑιη ΗΘΙΟΆΪΟΒ ἀθ ΜΊΠΥΙ8 

χορογίαγιῦ, Ογομοιωθίααθ Θχραρτδαίοποιη πϑυγαυύ. ΟἿ. 

Ὕ61]0Κ. Ογοὶ. ὁρ. 1 ρ. 288 βαα. --- Ῥαυβ. ΡΥ, 88, 7: 

Πρόδικος δὲ Φωκαεύς, εἰ δὴ τούτου τὰ ἐς τὴν Μι- 

νυάδα ἔπη κτλ. ῬὨοάθιι. Ὧ6 ρἱοίαίΐθ ρ. 7 Θομρ.: 
ὃ τὴν Μινυάδα γράψας οἴ. ἔν. 6. 

1. 

Ἔνϑ᾽ ἤτοι νέα μὲν νεκυάμβατον, ἣν ὁ γεραιὸς 
πορϑμεὺς ἦγε Χάρων, οὐκ ἔλλαβον ἔνδοϑεν ὅρμου. 

Ῥαυβ. Χ, 28, 2 (1): ᾿ξπηκολούϑησε δὲ ὃ Πολύγνωτος 
ἐμοὶ δοκεῖν ποιήσει Μινυάδι" ἔστι γὰρ δὴ ἐν τῇ 
Μινυάδι ἐς Θησέα ἔχοντα καὶ Πειρίϑουν" ,,ἔνϑ᾽ -- 
ὅρμου“, ἐπὶ τούτῳ οὖν καὶ Πολύγνωτος γέροντα 
ἔγραψεν ἤδη τῇ ἡλικίᾳ τὸν Χάρωνα. ΟἿ, ὝΥοΙοκ. 1. 1. 
Ῥ. 268 Βα. 

Ἶ ̓ [32. 

Ῥβυβ. Χ, 28, 1 ΑἘῈ Ἢ: δὲ Ὁμήρου ποίησις ἡ ἐς 
Ὀδυσσέα καὶ ἡ Μινυάξ. τὲ καλουμένη καὶ οἵ Νόστοι, 

4’ οὖ 

ΛΝ 
ἀοροι, τὐ 
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μνήμη γὰρ ἐν ταύταις καὶ “άιδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμά- 
τῶν ἐστίν, ἴσασιν οὐδένα Εὐρύνομον δαίμονα. ΟἿ. 
ὝΝ610Κ. ρ. 258. 

ὃ. 

Ῥᾶυβ. ΙΧ, ὅ, 8 βᾳ. (4): “έγεται δὲ καὶ ὡς ἐν 
“Διδου δίκην δίδωσιν ᾿Αμφίων ὧν ἐς Δητὼ καὶ τοὺς 
παῖδας καὶ αὐτὸς ἢ ἀπέρριψε" κατὰ δὲ τὴν τιμωρίαν 
τοῦ ᾿Αἀμφέονος ἔστι ποιήσεως Μινυάδος, ἔχει δὲ ἐς 
᾿“μφέονα κοινῶς καὶ ἐς τὸν Θρᾷκα Θάμυριν. ΟἿ. 
6 οΚ. ρ. 2588. 

4. 

Ῥαυβ. ΤΥ͂, 88, 7: Πρόδικος δὲ Φωκαεύς, εἰ δὴ 
τούτου τὰ ἐς τὴν Μινυάδα ἔπη, προσκεῖσθαί φησι 
Θαμύριδι ἐν“ Διδου δίκην τοῦ ἐς τὰς Μούσας αὐχήματος. 

ὅ. 

Ῥαυβ. Χ, 81, 8 (2): Ἐς δὲ τοῦ Μελεάγρου τὴν 
τελευτὴν Ὁμήρῳ μέν ἐστιν εἰρημένα ὡς ἡ Ἐρινὺς 
καταρῶν ἀκούσαι τῶν ᾿4λθϑαίας καὶ ἀποϑάνοι κατὰ 

ταύτην ὃ Μελέαγρος τὴν αἰτίαν: αἱ δὲ ἸἨἨοῖαί τε 
καλούμεναι καὶ ἡ Μινυὰς ὡμολογήκασιν ἀλλήλαις" 
᾿ἀπόλλωνα γὰρ δὴ αὗταί φασιν αἱ ποιήσεις ἀμῦναι 
Κούρησιν ἐπὶ τοὺς Αἰτωλούς, καὶ ἀποθανεῖν Μελέ- 
αγρον ἱπὸ ᾿Ζ“πόλλωνος. 

θ. 

ῬἈ]]οάοτα. περὶ εὐσ. Ρ. 1 Θοαρ.: Φερεκύδ[ης κα]τα- 
τοξευϑέϊντα τε]λευτῆσαί φηΐσιν, ᾿Ω]ρίωνα δὲ ......... ὸ 

1) καὶ αὐτός] Εοντῖ. αὐτῆς. 2) Ὅμηρος ΒΌΡΡ]. ΟΟΣΩΡΘΥΖ; 
οὗ. Οἀ. 1, ὅ72 εκαα. 
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λέγει καὶ ὃ τὴν Μωηνυάδα γράψ[ας ........«{ὐον νος 
ΝΞ ΞΕ τ]ὸν ἩΗραχλέα...... [τ]ετελευτη- 
[κέν]αν φήσί. 

ΤΗΕΒΕΙΘΕΞ. 

Αγχβίοί. Ῥοϑὺ. ὁ. 8 [ρ. 1451" 16]: Μῦϑος δ᾽ ἐστὶν 
εἷς, οὐχ ὥσπερ τινὲς οἴονται, ἐὰν περὺ: ἕνα ἦ᾽ πολλὰ 
γὰρ καὶ ἄπειρα τῷ γένει συμβαίνει, ἐξ ὧν ἐνίων 
οὐδέν ἐστιν ἕν᾿ οὕτω δὲ καὶ πράξεις ἑνὸς πολλαί 

εἰσιν, ἐξ ὧν μία οὐδεμία γένεται πρᾶξις. διὸ πάντες 
ἐοίκασιν ἁμαρτάνειν, ὅδοι τῶν ποιητῶν Ἡρακληέδα 
καὶ Θησηέδα καὶ τὰ τοιαῦτα ποιήματα πεποιήχασιν" 
οἴονται γὰρ ἐπεὶ εἷς ἦν ὁ Ἡρακλῆς, ἕνα καὶ τὸν 
ὖϑον εἶναι προσήκειν. 

Ρ]αί, ΤᾺΘ8. 28: Ἣν γὰρ ὁ τῆς Θησηίδος ποιη- 
τὴς ᾿Δμαξόνων ἐπανάστασιν γέγραφε, Θησεῖ γαμοῦντι 
Φαίδραν τῆς ᾿Αντιόπης ἐπιτιϑεμένης καὶ τῶν μετ᾽ 
αὐτῆς ᾿Δμαξόνων ἀμυνομένων καὶ κτείνοντος αὐτὰς 

Ἡρακλέους, περιφανῶς ἔοικε μύϑῳ καὶ πλάσματι. 

ΕῸΔΟ], δὰ Ριμᾶ, ΟἹ]. Π|, δ2 γρυσόκερων ἔλαφον] 
ϑήλειαν δὲ εἶπε καὶ χρυσόκερων ἀπὸ ἱστορίας). ὁ 
γὰρ Θησηέίδα γράψας τοιαύτην αὐτὴν λέγει καὶ 
Πείσανδρος ὃ Καμειρεὺς καὶ Φερεκύδης. 

Β0801, δὰ Ῥιμᾶ. 0]. Χ (ΧΙ), 88 νυ. 2ὅ8 Βοθοκῇ. 
᾿Δριστόδημος δέ φησι ...... Σῆμον δέ τινα νῦν 
νενικηκέναι ἅρματι, ὥς φησι Δίφιλος ὃ τὴν Θη- 

1) ἱστορίας Ἄαϊμο Ἰστρίας: οοτγ. ΒοΒμαρατῦ πὰ ΕΡΒθτα. ᾿εἰί. 
ΗΔ]. 8. 1840. 70]. 1 Ρ. δ26. 
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σηΐίδα ποιήσας ἔν τινι ἰαμβείῳ οὕτω" .,«τρέψας δὲ 

πώλους, ὡς ὁ Μαντινεὺς Σῆμος, | ὃς πρῶτος ἄρματ᾽ 
ἤλασεν παρ᾽ ᾿Δλφειῷ“. 

ἸΒΕΒΡΒΟΤΙΞΒ. 

Ῥααβ. ὟΠῚ, 12, ὅ (8): ᾿Επὶ δὲ ὁδοῖς ταῖς κατει- 
λεγμέναις δύο ἐς Ὀρχομενόν εἰσιν ἄλλαι, καὶ τῇ μέν 
ἐστι καλούμενον Μάδα στάδιον ...... καὶ ἐν δεξιᾶ 
τῆς ὁδοῦ γῆς χῶμα ὑψηλόν. Πηνελόπης δὲ εἶναι 
τάφον φασίν, οὐχ ὁμολογοῦντες τὰ ἐς αὐτὴν ποιήσει 
τῇ Θεσπρωτίδι ὀνομαξομένῃ. Ἐν ταύτῃ μέν γέ ἐστι 
τῇ ποιήσει ἐπανήκοντι ἐκ Τροίας Ὀδυσσεῖ τεκεῖν τὴν 
Πηνελόπην Πτολιπόρϑην παῖδα. ΟἿ, ὙΥοΙοἰκ. Ογοὶ. ὁρ. 
Ι ((888) ρν. 812. 

ΜύβΑΕῦϑ. 

Βυϊα, γν. Μουσαῖος (Π, 1 ρ». 890 Βοηημ.): ᾽Ελευ- 
σίνιος, ἐξ ᾿ἀϑηνῶν, υἱὸς ᾿Αἀντιφήμου (τοῦ Εὐφήμου, 
τοῦ Ἐχφάντου, τοῦ Κερκυῶνος, ὃν κατεπολέμησεν ὃ 
Θησεὺς) καὶ Ἑλένης γυναικός" ἐποποιός, μαϑητὴς 
Ὀρφέως, μᾶλλον δὲ πρεσβύτερος. ἤκμαξε γὰρ κατὰ 
τὸν δεύτερον Κέχροπα, καὶ ἔγραψεν Ὑποθήκχας 
Εὐμόλπῳ τῷ υἱῷ, ἔπη ὃ. καὶ ἄλλα πλεῖστα. Ἑϊαδοο. 
Ῥ. 808. 

Ῥαυβ. Χ, ὅ, 6 (8): Μουσαίῳ δὲ τῷ ᾿Αντιοφήμου 
προσποιοῦσι τὰ ἔπη. Οἷ. Χ, 12, 11 (6). 8010]. δά 
βόρῃ. Οϑᾶ, 60]. 1061. ΟτΡἃ. Ασροι, 806 (810). 

Ῥίοχ. 1ιδοχί. 1. Ῥγοοθια. 8 8: Ἰδοὺ γοῦν παρὰ μὲν 
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᾿Αϑηναίοις γέγονε Μουσαῖος ..... καὶ τὸν μὲν Εὐμόλ- 
που παῖδά φασι. ῬΆΙΟΟΙ. ἱπ 8680]. δὰ Ατ. Βδη. 1088. 
Ηΐοσοι. δὰ Επδθρ. ΟἾγομ. Ὁ. 88 84]. 47 βϑόδοθαῃ. 

ϑοσυ. δὰ γοσρ. Αϑα. ΥἹ, 607: Εππη 411] ᾿π.π89 (1.181) 
ΒΙΣατα, 81} ΟΥΡΒΘΙ τοϊαπΐ, οαϊὰ8 ϑαχῃ δοπδίδὺ ζ1880 α18οὶ- 

Ῥυϊα). Οὗ Ῥαδυβ. Χ, 7, 2. ιοά. ΡΥ, 24. Ταΐδη. ΟΥ. 

δὰ τ. 41 8 62 νυ. 1588 Οἰΐο. [Επβοῦ. Ῥτδθρ. Εν. Χ, 

11 νυ. 4958 Ὁ).] 

ΡΙαί. Βθρυθὶ. Π ρ. 864 Ἐ: Βίβλων δὲ ὅμαδον 

παρέχονται Μουσαίου καὶ Ὀρφέως, Σελήνης τε καὶ 
Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς φασι. Ῥ58.- ΟΥΡ. ἀρ. ΟἸθπι. ΑἸϑχ. 

Ῥχοίσ. Ρ. 21 5ᾳ. (48 ΟἹ 8010. 68 Ῥοίί(.: [οῇ, Ζυβάπ, 
Μαγί. ἀθ πιοῃϑυομία Ποὶ ρ. 82]: σὺ δ᾽ ἄκουε, φαεσφό- 
ρου ἔχγονε μήνης | ΜΜοουσαῖ᾽. ῬχοΟΙ. 'π Ρ]αί. Τίμι. 
Ρ. 34 Ε [Βα8. 1584]. 79 ϑομηοία, Εἴτε οὖν Γῆς υἱὸν 

τὸν Τιτυόν, εἴτε Ἡλίου τὸν Φαέϑοντα λέγοιεν, εἴτξ 
Σελήνης τὸν Μουσαῖον εἴτε ἄλλου τινὸς οἵ μυϑο- 
πλάσται. Οἷ. ν. δὃ1 Β (111 ϑβομποὶα.): ᾿Ἐπείπερ καὶ 
ἀπὸ Μουσαίου τοῦ Σεληνιαχοῦ τὸ γένος τοῖς ἐν 
Ἐλευσῖνι τῶν μυστηρίων ἡγουμένοις, οὐ ». 826 Ὁ. 
ῬΒΉΘΟΒΟΥ. 8Ρ. ΞοΒο]. δὰ Ασϊβίορῃ. οι. 1088. Ἠοττηθ- 

Βίδπδχ 80. Αἴμϑῃ. ΧΠῚ ρῃ. 5897 Ὁ. 

Αγβίοί, χα. Αὐϑβουϊύ. 181 [ρ. 8483" 1]: Φασὶν 

οἰκοδομούντων ᾿Αϑηναίων τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν τῆς 
ἐν ᾿Ελευσῖνι περιεχομένην στήλην πέτραις εὑρεϑῆναι 
χαλκῆν, ἐφ᾽ ἧς ἐπεγέγφαπτο .,4]ηιόπης τόδε σῆμα“, 

ἣν οἵ μὲν λέγουσι Μουσαίου εἶναι γυναῖκα, τινὲς δὲ 
Τριπτολέμου μητέρα γενέσθαι. ἩἨοττιθϑίδπαχ ἂρ. Αἴμθα. 
1.1: Οὐ μὴν οὐδ᾽ υἱὸς Μήνης ἀγέραστον ἔϑηκε 
Μουσαῖος χαρίτων ἤρανος ᾿Δντιόπην, 1 ἥ τὲ πολὺν 
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μύστῃσιν Ἐλευσῖνος παρὰ πέξαν Ϊ εὐασμὸν κρυφίων 
ἐξεφόρει λογίων, | 'Ράριον ὀργειῶνι νόμῳ διαποιπνύ- 
ουσα ] “΄ήμητρι" γνωτὴ δ᾽ ἐστὶ καὶ εἰν ἀέδῃ. 

Ῥίορ. μϑοχύ. Ῥγόοόθαι. 8 8: Τοῦτον (8.6. τὸν Μου- 
σαῖον) τελευτῆσαι Φαληροῖ, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφϑαι 
τόδε τὸ ἐλεγεῖον. Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαλη- 
ρικὸν οὖδας, ] Μουσαῖον φϑέμενον σῶμ᾽, ὑπὸ τῷδε 
τάφῳ. 

Ῥαυβ. 1, 2ὅ, 8 (6): Ἔστι δὲ ἐντὸς τοῦ περιβόλου 
τοῦ ἀρχαίου τὸ Μουσεῖον, ἀπαντικρὺ τῆς ἀκροπόλεως 
λόφος, ἔνϑα Μουδαῖον ἄδειν καὶ ἀποθανόντα γήρα 

ταφῆναι λέγουσιν. 

Μαβαθο ὑὐθαθπηίτ ἴ) 

1. ᾿Δἀκέδσεις νόσων. Αὐἱδίορῃ. Βδῃ. 1088. 
Ἐπιβίαϊ. δα 1]. ργοόθιη. ρ. 4 ἔομπι. 8 Βδ8. --- Οὗ Ῥδβθον 

Ῥ. 44 Βα. 

ῶ. Εὐμολπία. ῬαυΒ. Χ, ὅ, 6 (8). ϑδυϊᾶ. ν. 
Μουδαῖος (βαρτα Ρ. 2318). --- Ῥαββον ῥ. 49 ---ὅ1. 

8. Θεογονέα. Ῥϊορ. [μβοχῦ. Ῥχοοθα. 8 8. (ἰηΐτα 

Ῥ. 229). --- [Ῥοχιροι. ὅ80. δὰ ψοῦρ. θη. ΥἹ, 667.) --- 
ῬΑΒΒΟῪ Ρ. 47 Βα. 

4. Περὺ Θεσπρωτῶν. ΟἸοι. ΑἸοχ. βέχοια. ΥἹ 

Ρ. 2606 (628 Β) ϑ'γ]0. 751 Ῥοίξ. (οΣ, Βαρτὰ γΡ. ὅ8.) --- 
ῬΑΒΒΟῪ Ρ. δὅ6 84. 

1) Ῥ]αἴο Βθρ. Πρ. 864 ΒΕ: βέβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται 
Μουσαίου καὶ Ὀρφεώς, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς 
ασι, ὉΌΣ ϑοθοὶ. [ρ. 160 Επμηξκ. 898 Βοκκ.1: βίβλων) περὶ 
πῳδῶν καὶ καταδέσμων καὶ καθαρσίων καὶ μειλιγμάτων καὶ 

τῶν ὁμοίων. Ο,. Ῥαῦβδη. 1, 232, 7: Ἔστιν οὐδὲν Ἰουσαίου 
βεβαίως ὅτι μὴ μόνον ἐς Δήμητρα ὕμνος Μυκομέδαις. 
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ὅ. Καϑαρμοί. -8.80]. δὰ Αὐϊδίορῃ. βδη. 1088.) 
ῬΆΒΒΟΥ Ρ. 41 ---48. 

6. Κρατήρ. ϑοινυ. δὰ οσῃ. Αθῃ. ΥΙ, 667. “-- 

ῬΑΒΒΟῊ Ρ. ὅ1 Βα. 

ἹἼ. Παραλύσεις. ὅ85680]. δὰ Ατἱδίορῃ. Β8η. 1038. 
-- ῬΑΒΒΟΥ Ρ. 48 Βα. 

8. Σφαῖρα. ιορσ. Ιδοχΐ. 1. φῬχοοθι. 8 8. -- 

ῬΑΒΒΟῊ ". 48---47. 

9. Τελεταί, ῬΙ]αί. Βορ. ΠῚ Ρν. 864 Ἐ᾿, οὗ, Ῥχοίδργ. 

ἂρ. 8 Ρ. 816 ὮὉ., υδὶ τελεταί τε καὶ χρησμῳδίαι δεἴοτυη- 
ἴπγ. Ξὅομοὶ. δα Ασιϑίορηῃ. βδη. 1088. Οὗ διοά. ΤΥ 24 

οχίσ. Ῥδϑυβ. Χ, 7, 2. Ομ δϊο. οοΐχη. ἱῃ Ρ]αί. Τί. ὑ. 

220 Μουχβ. 210 ΜΌ]]ΔΟῈ.: Κἰτα] οχρομῖῦ θ8, αὰυδὸ ΟΥ̓ΡΗΘῈΒ 

οὐ 18 οὐ Μυβδϑυβ ἀ6 αἸγηβ ροὐθβία υι8 σγϑύϊο 8 01 βυιηῦ, 

--- ῬΆΒθΟΝ Ρ. 39 --41. 

10. Τιτανογραφέα. 5080]. δᾶ ΑΡ0]]. Βμοάᾶ. ΠΙ, 

1179. Ἐϊμπμιάοο. Ρ. 248. --- ῬΆΒΒΟΥ Ρ. 48 8α. 

11. Ὕμνοι. --- 1) Ἡγτηπῦβ ἱπ Ββοομυπι. Αὐίβια, 
ΟΥ. 4 ρ. 28 ΙοὉΡ. 47 Ὁϊθὰ, Τοὺς μὲν οὖν τελέους 
ὕμνουρ τε καὶ λόγους περὶ Ζιονύσου Ὀρφεῖ καὶ Μου- 
σαίῳ παρῶμεν. --- Ῥαβδον Ρ. δδ Βα. --- 2) Ἡγηππβ ἴῃ 

Οὐοτόσοπι. Ῥαῦβ. ΙΥ̓͂, 1, ὅ (4). 1, 22, 1. --- ῬΑΒΒΟῪ Ρ. 

52---ὅ8. ' 

12, Χρησμοί. ἨἩοτγοἀού. Υ1], 6. ὙΠ], 9606. Αὐὶ- 

βίορῃ. Βδη. 1088. Ῥ]δί. 1]. 1]. οἷ, Αρο]. βοοσ. ρ. 41 Α. 

1οπ. Ρ. ὅ86 Β. ϑβίταν. ΧΥ͂Ι ν᾿. 762. Ῥμη]οβέν. Ηθγοῖο. οᾶρ. 19 

Ρ. 698 ΟΙοαγ. 801 Καγβϑ. (Μουδαῖον δ᾽ ἐν ῳδαῖς 

1) Οὗ Οδμοια. δἃρ. Επβϑθῃ. Ῥῦϑθρ. Εν. Υ͂, 81 Ῥ. 326 Ο: 
Ὡς μὴ ἄλλον τῆς Κρήτης σὺ παϑαρμοῦ προσϑέῃ, Ὀρφικούς 
τινας ἢ Ἐπιμενιδείους καϑαρμοὺς φανταζόμενος. 



΄“ 

22 ὦ ΜΌΒΑΕΤΞΒ. 

χρησμῶν). --- Οἱ ῬαυβΒ. Χ, 9, 11 (8). 12, 11 (8) 
5080]. δὰ Ασϊβίορῃ. ἔδῃ. 1088. -- ῬΆΒΒΟΥ ". 84---839. -- 

Ῥαυβ. 1, 14, 8 (2): Ἔπη δὲ ἄδεται Μουσαίου 

μέν, εἰ δὴ Μουσαίου καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα 
Ἰῷκεανοῦ καὶ Γῆς εἶναι. ΟἿ 1, 22, 7: Ἐγὼ δὲ ἔπη 
μὲν ἐπελεξάμην ἐν οἷς ἐστὶ πέτεσϑαι Μουσαῖον ὑπο 
Βορέου δῶρον, δοκεῖν δέ μοι. πεποίηκεν αὐτὰ Ὀνο- 
μάκριτος, καὶ ἔστιν οὐδὲν Μουσαίου βεβαίως ὅτι μὴ 
μόνον ἐς Ζήμητρα ὕμνος Ζυκομέδαις. 

ὸ ΟΥ̓ΔΟΌΪΟΥΙΩ δυοίοσο ΟἼθ. ΑἹοχ. δίτοια. 1 ". 

144 (8382 Ὠ) Κ',.}]Ρ. 897 Ροίύ. Καὶ τοὺς μὲν ἀναφερομέ- 
-νοῦυς εἰς Μουδαῖον χρησμοὺς Ὀνομακρίτου εἶναι λε- 

᾿ς γούυσι. ΟἿ, Βοτοάοί. ΥΠ, 6. ἸΤαδϊίδη, οσ. δὰ ὄσδϑθο 41 

8. 62 ρν. 1588 Οἰΐο. 

Ηοτοδού. ΤΙ, 588: Ἡσίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην 
τετρακοσίοισι ἔτεσι δοχέω μευ πρεσβυτέρους γενέσϑαι 
ἐόόνιν οὗ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν 
ἀνδρῶν γενέσθαι ὕστερον, ἔμοιγε δοκέειν, ἐγένοντο. 
ΟἿ Ιοβϑρ. 9. Αρίοῃ. 1, 2. ΄ 

σιαθθιᾶϊα. ῬϑΒΒΟΥ Μάβδθοβ. [108. 1810. Ρ. 8--- 88. 
-- ΠοΟῦΌΘΟΚ Αρίδορῃ. ρΡ. 382 βαᾳ.. --- Μ.]1]8Δ6} ἀθ Μπ- 
Β860 (ΕὙδρτοτη. ῬΒ:1ο8. ατϑθο. 1 [ὈὃῬαγ. 18607 ν". 168---161). 
-- ἘΡουμβατα ο Ῥϑωρβο οὐ Μυββδθοο. Μομαβὶ, 1864. 
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ΕΜΟΤΡΙΑ. 

1͵ 

Αὐτίκα δὲ Χϑονίη σφῶν δὴ πινυτὸν φάτο μῦϑον, 
σὺν δέ τε Πύρχων ἀμφίπολος κλυτοῦ ᾿Εννοσιγαίου. 

Ῥαδυβ. ΣΧ, ὅ, 6 (8): Ἔστι δὲ ἐν Ἕλλησι ποίησις, ὄνομα 
μὲν τοῖς ἔπεσίν ἐστιν Εὐμολπία, Μουσαίῳ δὲ τῷ 
᾿Αντιοφήμον προσποιοῦσι τὰ ἔπη πεποιημένον οὖν 
ἐστὶν ἐν τούτοις Ποσειδῶνος ἐν κοινῷ καὶ Γῆς εἶναι 
τὸ μαντεῖον, καὶ τὴν μὲν χρᾶν αὐτήν, Ποσειδῶνι δὲ 
ὑπηρέτην ἐς τὰ μαντεύματα εἶναι Πύρκωνα. καὶ 

Ὁ . Α ὃ » 3 , ( 

οὕτως ἔχει τὰ ἔπη" «αὐτίκα --- Εννοσιγαίου“. 

ΗΥΜΝΟΒΊῚΙΝ ΟΕΒΕΒΕΜΝ. 

2. 

Ῥαυβ. ΙΥ͂, 1, ὅ (4): Πρῶτοι δ᾽ οὖν βασιλεύουσιν 
ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ (86. τῇ Μεσσήνῃ) Πολυκάων τε ὃ 
“Μέλεγος καὶ Μεσσήνη γυνὴ τοῦ Πολυκάονος. παρὰ 
ταύτην τὴν Μεσσήνην τὰ ὄργια κομέξων τῶν μεγά- 
λὼν Θεῶν Καύκων ἦλϑεν ἐξ Ἐλευσῖνος ὃ Κελαίνου 

τοῦ Φλυοῦ. Φλυὸν δὲ αὐτὸν ᾿4ϑηναῖοι λέγουσι παῖδα 
εἶναι Γῆς" ὁμολογεῖ δέ σφισι καὶ ὕμνος Μουσαίου 
“υκομίέδαις ποιηϑεὶς ἐς Δήμητρα. Οἵ 1, 22, 1. 

Ῥταστα. Ἰ. 1. Ἰιοροθαίον χϑονέης. --- Χϑονίης οἅ, το6ο.: 
Χχϑονίέη ΜΌἸΔΟΙ; χϑονίοις Ῥαβεον,. --- σφὸν Β'ΥΠΌῦυτρ. --- δὴ] 
Γῆ Ῥάαββου. 
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ΜΟΒΒΟΒΌΜ ΟΥΒΑΤΙΟΝΕΝ. 

ὃ. 

Ρ]1η. Ν. Η. ΧΧῚ, 20 8 14δ: Ῥο]ῖο Μυβᾶθαβ οὐ Ἠοβίοαυβ 
Ροσθηραὶ ἱπθοπὺ αἱρπαίίομἱβ ρο]οσίδοαθθ δυιᾶοβ. Οἱ ΧΧΙ, 
7 ὃ 44, ΧΧΥ͂, 2 8 12. ΤἈΘορλγ. Ηϊβὲ, ΡῬ]δηί, ΙΧ, 28 
δι, (19, 2 ὙΥΙπταοτ). 

Υ. Ἠοριοάϊ ἔταρτοτα, 192, 198 (βαρτὰ Ρ. 160). 

ΟΒΑΟσ ΠΑ. 

4, 

Ἠογοᾶοί. ΥΠΠΙ, 96: Τῶν δὲ ναυηγίων πολλὰ ὑπο- 
λαβὼν ἄνεμος ξέφυρος ἔφερε τῆς ᾿Αττικῆς ἐπὶ τὴν 
ἠιόνα τὴν καλεομένην Κωλιάδα. ὥστε ἀποπλησϑῆναι 
τὸν χρησμὸν τὸν τὲ ἄλλον πάντα τὸν περὶ τῆς ναυ- 
μαχίης ταύτης εἰρημένον Βάκιδι καὶ Μουσαίῳ καὶ δὴ 
καὶ κτλ. 

ὃ. 

Καὶ γὰρ ᾿Αϑηναίοισιν ἐπέρχεται ἄγριος ὄμβρος 
Ἰγεμόνων κακότητι" παραιφασίη δέ τις ἔσται, 

ἐοοον ἠμύσουσι πόλιν, τίσουσι δὲ ποινήν. 
ἫΝ χ 9, 11 (ὅ): Τὴν δὲ πληγὴν ᾿Αϑηναῖοι τὴν ἐν 

“ἰψὸς ποταμοῖς οὐ μετὰ τοῦ δικαίου συμβῆναί σφισιν 

ὁμολογοῦσι" προδοϑῆναι γὰρ ἐπὶ χρήμασιν ὑπὸ τῶν 

στρατηγησάντων, Τυδέα δὲ εἶναι καὶ ᾿4δείμαντον οἵ 

Ετάρτα. Υ. 8. Τιοοῦβ οοχγαρύαθ. ,,0ΟΟα1608 τηοηϑέγα Ῥτοάυ- 
ουπῦ; ἴῃ ἡτταλοισ αὰ0 οοαὰ. ρμ]οτίαυθ δἰ]υἀππὺ (Δα ηγαλις 8.11), 
ἥττης ἰῃγοηϊὺ Βογρκίαθ ΘΟμΐθσθηΒ ΘΥΣΙΔΠΙ Ἰοοῦτα πὰ μοῦ. ΟΥ̓. 
οᾷ. ὙΥα]Σ ΙΥ͂, ὅ69“΄. ϑοβαραγὺ ἴῃ δαϊξίοπο πονϊββίμα Υο]. 1 
Ρ. ΧΧΙ 8α. -- Ελλάδος --- πόλεις ΜΌ]ΔΟΆ. 
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τα δῶρα ἐδέξαντο παρὰ Δυσάνδρου. καὶ ἐς ἀπόδειξιν 
τοῦ λόγου Σιβύλλης παρέχονται τῶν χρησμῶν... ..... 

τὰ δὲ ἕτερα ἐκ Μουσαίου χρησμῶν μνημονεύουσι" 
»οοκαὶ --- ποινήν“". 

ΤΗΕΒΟΘΟΝΊΙΑ, 

6.- 

ῬμΠ]οάθμι. περὶ εὐσεβ,. ν. 61 Θοιηροτ. ἐν δὲ τοῖς 
[ἀνα]φερομένοις εἰς [Μο]υσαῖον γέγραπται [Τάρτ]αρον 

πρῶτον [τὴν Ν]ύχτα καὶ [.....««.«ὐνν ον γεννῆσαι τ] 

΄. 

Ῥ5.-Εγαϊοβθίῃ. Οδίαβι. 18 ρ. 11 βομδυθδοι. ᾿Εσχημά- 
τιόσται δ᾽ ἐν τούτῳ ἡ αἷἵξ καὶ οἱ ἔριφοι. Μουσαῖος 
γάρ φησι Δία γεννώμενον ἐγχειρισϑῆναι ὑπὸ Ῥέας 
Θέμιδι, Θέμιν δὲ ᾿μαλϑείᾳ δοῦναι τὸ βρέφος, τὴν 
δὲ ἔχουσαν αἷγα ὑποϑεῖναι, τὴν δ᾽ ἐχϑρέψαι 4ία.ἢ) 
Ἐδάθηη παυτδηὺ Ηγρὶη. Αβίχοη. ΠΠ| 13 τ. 449 ϑδίαν. (48 

Βυπίθ). [Γμαΐθγρυ. αθτα. Αταί. 167 β8ᾳᾳ. ρ. 78 Βγογβῖρ. 

Οἱ, βοδο]. βίγοχζ., ααοα οαϊάϊῦ Βγογϑὶς Ρ. 188 ϑαϊίοη β 5086. 

8. 

ΒοΒ0]. δᾶ Ῥιμπά. ΟἹ. ΥἹΙΙ, θ6: Ἐν τοῖς Μουσαίου 

Παλαμάων λέγεται πλῆξαι τοῦ Διὸς τὴν κεφαλήν, 
ὅτε τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἐγέννα. 

1) ἴῃ οοἀᾶ. ρογριίαγ: τὴν δὲ αἷγα εἶναι Ἡλίου ϑυγατέρα, 
φοβερὰν οὕτως κτλ. Ηδδο 6Χ 8110 ἔοπΐθ Ὠδυβία 6886 νἱάθγαπῦ 
Κορρίθυβ Ηθυπθ 8111; οὗ ὅομοὶ. βίγοζα. διὰ ϑυτ. ἀστδαΐ. Ρ. 188: 
Μυθᾶρῃβ ἀθ ΘΕρστα 806 τοΐοσὺ......... 6886 δυύθηῃμ 86 ΟὨΡΘ]]8 1 
50115 ΕἸ 1’ϑτ ἀϊοαπῦ, 

Ἑνίοο. ατε. Βσαβιαθηίδ. Τὶ 1ὅ 
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9. 

Βοθο]. Τᾶυτ. δὰ ΑΡο]]. Ἐμοά. 1Π, 1086: Μουσαῖος 

ἱστορεῖ Δία ἐρασϑέντα ᾿Δστερίας μιγῆναι καὶ μιγέντα 
δοῦναι αὐτὴν τῷ Περσεῖ. Οἷ. «ὦ 1Π|, 467. 

10. 

β680]. Τϑῦγ. δᾷ Α}0]]. Βμοά. ΠΙ, 1: Ἐν δὲ τοῖς 
εἰς Μουσαῖον ἀναφερομένοις δύο ἱστοροῦνται γενέσεις 

Μουσῶν, πρεσβυτέρων μὲν μετὰ Κρόνου.,.) νεωτέρων 

δὲ τῶν) ἐκ Διὸς καὶ Μνημοσύνης. 

11, 

Ῥαυβ. 1, 14, 8 (2): Ἔπη δὲ ἄδεται Μουσαίου μέν, 
εἰ δὴ Μουσαίου καὶ ταῦτα, Τριπτόλεμον παῖδα 'ϑκεα- 
νοῦ καὶ Γῆς εἶναι. 

12, 

Ἡγρίη. Αβίχου. Π, 21 ρ. 469 βίαν. (62 Βυπίο). 
Ρ.Δὰθ8 δυύΐϑθιῃ ϑρρο)]δίδο βυαπῦ, υὖ αἱὺ Μυβαθῦ, αποᾶ οχ 
Αὐϊδηὺθ οὐ Αοἰμγα δ) Οοοδπὶ 8118 βἰπὶ 8]1846 ΧΥ͂ ρχοογθδίδθ, 
αὔλημα Υ͂ Ηγδᾶοθβθ δρρο]]δίδβ ἀοιηοπβίσαὺῦ, αποα θϑχύχ. 
Ηγὰβ ἔποχιὺ ἔγαῦου, ἃ ΒΟσ Υθὰ8 ο]υγίτουσα ἀ]θοῖαβΒ. Θυ 
ΟΌΧΩ ὙΘΏΒΗΒ ἃ ΙΘΟΠΘ οϑϑοὺ ἰπίοχίοοϊαβ, αὐἰηατθ, 46 ααϊθυβ 
ΒΌΡΤΘ αἸχίτηυβ, ᾿δυηθηἰα πὶ ΡΒ 8881 π|8 ρῬοχταοΐδθ, αἱοθῃ- 
τῸΣ Ἰηὐοχθθ6; αὐδῇ θ88, αὐυοᾶ ρῥ]υττηῦτη ἀθ οἷ χροσίθ 
ἸΔρογαγθηύ, Ηγδαδβ δρροϑ]]δίδβει Βϑαυδθ δαΐθῃ ἀθόθα 
ΒΟΥΟΤΘΒ ἀο]]ΘΤΆ886 ἀθ ΒΟΥΌΟσΌση τποτΐθ οὺ θϑσαμι δβορύθιῃ 
ταοχγύθηῃ Β᾽Ὁϊ ΘΟΠΒΟΙΒΒΘ:; αὐδὴρ αὐοα Ρ]ΌΥΟΒ ἰάθιῃ βϑῃβουϊηῦ, 
Ρ]δαδ8 ἀϊοίδβ. 

β6080]. δὰ ὅοστη. Αγαὺ. 174 844. Ρ. 71δὅ ΒΥΘΥΒΙ. 
Μυβδϑαβ 18 τοξοχὶ: Ηγα οχ Οὐθδῃο Ῥγόοσϑδυ 8]1848 ἀπο- 

1) πρεσβυτέρων -- Κρόνου! τῶν τε πρότερον μετὰ τοῦ Κρ. 
γενομένων 8080]. Ραγ. 2) καὶ τῶν ὕστερον Ῥατ. 8) ΑθέβτΆ] 
δὶς οᾶἂ. Βαπίο, δἀποΐδῃηβ ἰπίου δοίμσα, ο᾽θοῖσα, ρ]ΐομθ οὐ ρθη 
Βυοΐπδτο Π1Ὀτοβ βοσιρῖοβ. , 
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ἀοοα, Εχ αὐἱρυβ αἀπἱβαὰθ 8.6}}}8 βρυγαίαβ ΗἩγδά 88, 
Βορίϑθια δυίΐίθῃῃ Ρ]18δᾶθβ. ΗΒ ὑὰβ ἔπὶῤ ἔγαίοσ. Η γϑ8, 
ΘΙ ΟἸΠΏΘΒ ΒΟΥΟΙΘΒ ΟἼ]θχοῦθ. Θάρα ἴῃ σϑηϑία 8}1: 8Ὁ 
ἸθΟμθ, 8}11 δ8ὺ ἃρτοὸ :ῃὐογθουμτα αἱουμύ. Θπδὸ ἢἤθμηΐθθ θα 
οὈϊογυπί, Ρ]184 98 πυπουραίδβ, 411ὁΔ5 Η γδᾶθ8. --- Κ'68ο]. 
Βίχοζζ. δὰ 1οθ. Ρ. 186 Βγογϑὶσ. Μυβδϑὺβ 108 γχοΐοσύ: 
Ηγὰ οχ Αἰὐϊαυιΐο ΧΙ 1118 ργχγοοσϑαγιὺ οἷο... .......09 
Ἐ χαϊῦυβ Γ 5.618 ρυγαίδβ Ηγδᾶβδβ δρροϑ]αγυηὺ, βορίθιῃ 
δαΐοθιῃ Ρ] Δ Δ8. -- Οοπίγα Ρ. 1860: Μυβδοὺβ δυΐθιῃ στοίοχί 
8145 ΑὐἹδη δ ἔαϊθββο ὙΠ]. 

Οὗ, βογν. δὰ σογρ. θοῦ. 1,188. 53Ξ68.011. ΒΘΟΙΠΘΩΒ. 

84 τ. Ρ. 8587 Ηδροϑῃ. 

Β0801, δὰ Ατδί. Ῥμδθῃ. 172: οὐκ ἀνωνύμως, φησί, 
φέρονται αἱ Ὑάδες ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ Ταύρου. Θαλῆς 

μὲν οὖν β΄ αὐτὰς εἶπεν εἶναι, τὴν μὲν βόρειον τὴν 
ὃὲ νότιον. Εὐριπίδης δὲ ἐν τῷ Φαέϑοντι γ΄, ᾿Δχαιὸς 
ὃξ δ΄, Μουσαῖος δὲ ε᾽), Ἱππίας δὲ καὶ Φερεκύδης ζ΄. 

18. 

Ῥμι]οάθια. περὶ εὐσεβ. ν. 41 Θομροτξ....... .. Ὧ 
ἐστὶ τέτταρας ἔχων ὀφθαλμούς" Μουσαῖος δὲ τὸν 
ΝΥΝ 8) φησὶ τέτταρας Αὐἰϑίίοπ)]ας καὶ βασιλεῖς 
[Μερ]όπων (8) ἐκ Κελαι[νο]ῦς γεννῆσαι τῆς [;}4τ]λαντος. 

14. 

8080}. Τίϑυγ. δὰ Α}0]]. Βμοᾶ. ΠΙ, 1377: περὶ τῶν 

διατρεχόντων ἀστέρων καὶ ῥαδίως ἀφανιξομένων τὸν 
λόγον ποιεῖται, οὗ τῇ τῆς ὀξύτητος φορᾷ παραπλήσιόν 
τι ἔχουσιν ὑποβούλημα. δλκὸν δὲ λέγει τὸ διὰ τὴν 
ὀξύτητα παρασυρόμενον αὐτῷ φέγγος. τὰς δὲ τοιαύ- 

“-- 

1) Μουσαῖος δὲ ε΄] Ηδθο ἴπ οαϊξ. ποκὲσὶβ ἀοδυπί. ΞαρρΡΙ]ονὶ 
6 οοὐᾷ. Ματχο. 476 οἱ δὺυγ. ΧΧΥΤΙΠ. 87. --- 2) Επχοϊάοχαπῦ ποὰ- 
ΠΏ]]8, --- 8) αὐτὸν ΒΌΡΡΙ]. ΘΟτΆΡΘΟΙΖ. 
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τας φαντασίας ὁ Μουσαῖος ἀναφερομένας φησὶν ἐκ 
τοῦ ὠκεανοῦ κατὰ τὸν αἰϑέρα ἀποσβέννυσθαι. τοὺς 
δὲ ὑπὸ Μουσαίου ἀστέρας εἰρημένους ᾿Δπολλώνιος 
πιϑανῶς μαρμαρυγὰς εἴρηκε. 

1ὅ. 

Θ6Π0]. Γιυγ, 8δᾷ ΑΡ0]]. Ἐβμοᾶ, ΤΥ͂, 186: Ἢ δὲ ἄρκευ- 
ὃος δένδρον τι ἀκανθῶδες ᾿Απόλλωνος ἴδιον, ὡς 
ἱστορεῖται ἐν τρίτῳ τῶν εἰς Μουσαῖον ἀναφερομένων. 

Ῥταρταοπΐαμη μο0 8ἃ Ταθοροπίδπι τϑύα]ὺ ῬΆΒβον,. 

16, 

Ηδχροογαί. νυ. Μελίτη. κεκλῆσθαι δέ φησι τὸν 
δῆμον Φιλόχορος ἐν γ΄ ἀπὸ “Μελέτης ϑυγατρὸς κατὰ 

μὲν Ἡσίοδον Μύρμηκος, κατὰ δὲ Μουσαῖον “ίου τοῦ 
᾿πόλλωνος. ΟἿ. Ῥμοί. ν. 

ΤΙΤΑΝΟΘΒΑΡΗΙΑ (ΤἸΤΑΝΟΜΑΟΘΗΪΙΔΑ.. 

17. 

Τιδοίαπὺ. Τπβύϊὲ, θῖν. 1, 21: Ηπΐυβ οΆΡ06}186 (86. ΑἸη8]- 
[Ἀ0860) ΘΟΙΙ͂Ο. Βαμα Θ880 ΡΙῸ Βοιΐο ΙἾΟγϑῖὰ οοπίτα ΤΊΔμΔ8Β 

ἀϊγηϊοδπύθιη Μυβδθὰβ δυοίοσ οδὺ, ππᾶθ ἃ ροϑίϊβ αἰψγέοχος 

ποιηϊηδίυσ. ΟἿ 5601. δᾶ Αταὶ, 156. 

18. 

Θ680]. Τίδυγ. δᾶ Αρ01}. Βμοάᾶ. ΠῚ, 1179: Ἐν δὲ τῇ 

γ΄ τῆς Μουσαίου ἢ Τιτανογραφίᾳς") λέγεται ὡς Κάδμος 

1) τῆς Μουσαίου] Μουσαῖος οοἂ. Ἰωϑαγ.; ΟΟΥΘΧῚ οοἅ. ΕἾΟΥ. 
ὁΡ6 (οξ. ΚΟ61 ἴῃ Ῥταθῖδυ. δὰ 50}011. ν. 801. 23) τῶν εἰς ου- 
σαῖον ἀναφερομένων περὶ Τιτανομαχέας ΤΆΔ] ῬΆΒΒΟΥ Ῥ. 78. 
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ἐκ τοῦ 4Πελφικοῦ ἐπορεύετο προκαϑηγουμένης αὐτῷ 
τῆς βοός. Ουδο οχβοτίρβιὺ Επᾶοο. Ρ. 348. 

ΙΝΟΕΒΕΒΤ ΑΞ ΒΕΌΙΒ ΒΒΑΘΜΈΕΝΤΑ. 

19. 

Του. Τιδοτέ, Ῥχοόοϑα. 8 8: Καὶ τὸν μὲν (Μουσαῖον) 
νον φάναι τὲ ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεσϑαι καὶ εἰς ταὐτὸν 

ἀναλύεσθαι. Οἵ. ῬμΠοάθμι. περὶ εὖσ. ». 80 αοιηρου. 

20. 

᾿ΡΙαῖο Βορ. Π. ροβίᾳπϑιιλ σϑυβὰβ Ηθβιοαὶ (Ορρ. 288 

84.) οὐ Ηοχωθϑυὶ (Οἃ, τ 109. 111---118) Ἰδυάαν, ὑ. 868 

Ο, 5ἷο ρογρὶ: Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τά- 
γαϑὰ καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ παρὰ ϑεῶν διδόασι τοῖς δι- 

καέοις" εἰς “Διδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατα- 
κλέναντες καὶ συμπόσιον τῶν ὁσίων κατασκευάσαντες 
ἐστεφανωμένους ποιοῦσι τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη 
διάγειν μεϑύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς 
μισϑὸν μέϑην αἰώνιον. 

21. 

Ὃς τρία μὲν τέκτει, δύο δ᾽ ἐκλέπει. ἕν δ᾽ ἀλεγίζξει. 
Ατἱβίοι, Ηἰβὶ. Απίω, ΥἹ, 6 ρ. ὅ685 17: Ὁ δ᾽ ἀετὸς ὠὰ 

μὲν τίκτει τρία, ἐκλέπει δὲ τούτων τὰ δύο, ὥσπερ 
ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς Μουσαίου λεγομένοις ἔπεσιν" οὃς --- 
ἀλεγέξει “5, --- Ἐυπᾶάθτη νϑγβαα ἀϑοτὺ Ρ]αὶ. Μαγ. 8θ. 

22. 

Βροτοῖς ἥδιστον ἀείδειν. 

Εταρτα. ΧΧΠ. [0411 ὀλιγοχρονίοισι) βροτ. Ῥτοροβ. Μυ}]ΔΟὮ. 
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Αγχίβίοί. Ῥοὶί. ΥΠῚ, ὅ ρΡ. 13890 21: φησὶ γοῦν καὶ 

Μουσαῖος εἶναι ..βροτοῖς --- ἀείδειν“. 

28. 

Ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυϑέσϑαι, ὅσα ϑνητοῖσιν ἔνειμαν 
ἀϑάνατοι, δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ, ἐναργές. 

ΟἸθια, ΑἸοχ, ϑίσοια. ΥἹ ρ. 266 5. (628 Ὁ) Ά3.71». 751 
Ῥοίύ, Ἡσίοδός τε ἐπὶ τοῦ Μελάμποδος ποιεῖ ..ἡδὺ -- 
ἐναργές“, καὶ τὰ ἑξῆς παρὰ Μουσαίου λαβὼν τοῦ 
ποιητοῦ κατὰ λέξιν. 

24, 38. 
Ὡς αἰεὶ τέχνη μέγ᾽ ἀμείνων ἰσχύος ἐστίν. 

Ὃς δ᾽ αὕτως καὶ φύλλα φύει ξείδωρος ἄρουρα, 
ἄλλα μὲν ἐν μελίῃσιν ἀποφϑίνει, ἄλλα δὲ φύει" 
ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπου γενεὴ καὶ φύλλον ἑλίσδει. 

ΟἸθμι. ΑἸοχ. βέγομι. ΥἹ. ρ. 264 (618 Ὁ) 5710. 7838 Ῥοίιί. 
Γράψαντός τε Μουσαίου" ὡς --- ἐστίν“, Ὅμηρος 
λέγει" μήτι τοι δρυτόμος περιγίγνεται ἠὲ βίῃφι (1. 
Ψ' 8318). -- Πάλιν τοῦ Μουσαίου ποιήσαντος ,,ὧὡς --- 
ἑλίσσει, Ὅμηρος μεταγράφει" φύλλα -- ἀπολήγει 
(Π..Ζ 141---149). 

ΕΡΙΜΕΝΙΡΒΞ. 

ϑυϊά, ν. ᾿Επιμενέδης [1,2 Ρ». 484 Βοτπλ.], Φαίστου, ἢ 
Δοσιάδου, ἢ ̓ Δ4γιασάρχου υἱἷός, καὶ μητρὸς Βλάστας, 
Κρὴς ἀπὸ Κνωσσοῦ, ἐποποιός᾽ οὗ λόγος ὡς ἐξίοι ἡ ψυχὴ 

ὁπόσον ἤϑελε καιρόν, καὶ πάλιν εἰσῇει ἐν τῷ σώματι" 
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τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ, πόρρω χρόνων τὸ δέρμα εὑρῆ- 
ὅϑαι γράμμασι κατάστικτον. γέγονε δὲ ἐπὶτῆς λ΄ Ὀλυμ- 
πιάδος, ὡς προτερεύειν καὶ τῶν ζ΄ κληϑέντων σοφῶν, 

ἢ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν γενέσϑαι. ἐκάϑηρε γοῦν τὰς ᾿49η- 
νας τοῦ Κυλωνείου ἄγους κατὰ τὴν μδ΄ Ὀλυμπιάδα, 
γηραιὸς ὦν. ἔγραψε δὲ πολλὰ ἐπικῶς, καὶ καταλογά- 

δην μυστήριά τινα καὶ καϑαρμοὺς καὶ ἄλλα αἰνιγμα- 
τώδη. πρὸς τοῦτον γράφει Σόλων ὁ νομοϑέτης, 
μεμφόμενος τῆς πόλεως κάϑαρσιν. οὗτος ἔξησεν ρν΄ 

ἔτη, τὰ δὲ ξ΄ ἐκαϑεύδησεν. καὶ παροιμία, τὸ Ἐπιμε- 
νίδειον δέρμα, ἐπὶ τῶν ἀποϑέτων. 

Ῥαυβ. 1, 14, 4 (8): ᾿ΕἘπιμενίδης Κνώσιος, ὃν ἐλ- 
ϑόντα ἐς ἀγρὸν κοιμᾶσθαι λέγουσιν ἐσελϑόντα ἐς 
σπήλαιον' ὁ δὲ ὕπνος οὐ πρότερον ἀνῆκεν αὐτὸν 
πρὶν ἤ οἵ τεσσαρακοστὸν ἔτος γενέσϑαι καϑεύδοντι, 
καὶ ὕστερον ἔπη τε ἐποίει καὶ πόλεις ἐκάϑηρεν ἄλλας 
τὸ καὶ τὴν ᾿4ϑηναίων. 

ΟΕ Ῥίορ. Ἰμϑδοχί. 1, 10. ῬΙαΐ. 50]. οᾶρ. 12. Ἐπάοο. 

Ρ. 160. Αρο]]οῃ. Ηἰβί, Μιγαρ. 1 ρ. 102 Χγ]ααμπᾶ. [48 

Κο1165]. ΑἸΟΡμν. ΠῚ, 88. ΟἸθῃ. ΑἸἹοχ. ϑίγοιη. ΥἹ ργ. 

268 (681 Β) Κγιν. 7686 Ῥοίί. 8080]. δὰ ΟἸϑιι. ΑἸϑχ. 

Ρχοίσ. Π, 26 ρ, 22 Ροίί, (Υ0]. ΙΥ̓ Ρ. 108 ΚΙοίΖ) : Ἐπι- 
μενίδης οὗτος Κρὴς μὲν ἦν τὸ γένος, ἱερεὺς Διὸς 
καὶ Ῥέας, καὶ καϑαίρειν ἐπαγγελλόμενος παντὸς οὗτι- 
νοσοῦν βλάπτικοῦ, εἴτε περὶ σῶμα εἴτε περὶ ψυχήν, 
τελεταῖς τισί, κατ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν᾽ οὗτος καὶ ὕβριν καὶ 
ἀναίδειαν ὑπέλαβεν εἶναι ϑεούς. καὶ νεὼς καὶ βωμοὺς 
αὐταῖς ἱδρύσατο καὶ ᾿Αϑήνῃσι ϑύειν παρεκελεύετο. 
Βίγαρ. ΣΧ υ. 479. Ἐπυρίδίῃ. δὰ Ηομ. 1]. Ρ. 818, 19 Βοιι. 

287 ἘΒδ8. 
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Οδχταΐηδ ΕἸΡΊγα 6141 δα βουρίδ. 

1. ᾿ἀργοναυτικά. Ῥίορ. Τιδοτὺ. 1, 10, ὅ 8ὶ 111. 
᾿Δργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ ᾿Ιάσονος εἰς Κόλχους ἀπό- 
πλουν, ἔπη ἑξακισχίλια πεντακόσια. --- Ἠοίτίοι Ρ. 182, 

2, Καϑαρμοί. Βϑϑυϊᾶ, ν. Ἐπιμενίδης. ϑίτεν. Χ 
Ρ. 419. ΡΙ]αί. 80]. 12. Ἐϊππίαίῃ. δὰ ἤοῃῃ. ἢ. η. 818, 

19 Ηομι. 287 Βα88. ΟἿ. θϑποια. δρ. Επβθῦ. Ῥγδθρ. Ενϑῃρ. 
Υ, 81 ». 226 Ο: ὡς μὴ μᾶλλον τῆς Κρήτης σὺ κα- 
ϑαρμοῦ προσδέῃ, Ὀρφικούς τινας ἢ Ἐπιμενιδείους 
καϑαρμοὺς φανταζόμενος. --- Ηοίπτίοι Ρ᾿. 188. 

8. Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεσις 
καὶ ϑεογονέα (ἔπη πεντακισχίλια). Ὁϊορ. 1. 1. Ηοίη- 
ΤΟ ἡ. 180--182. ΤοῦθοκΚ Αρίδορῃ. Ρ. 1141. 

4. Περὶ Μίνω καὶ Ῥκδαμάνϑυος (εἰς ἔπη τετρα- 
κισχίλια). Ὄιορ. 1. 1. 

ὅ. Τελχινιακὴ ἱστορία. Αἴδμοπ. ΨΠΡ. 282 Ἐ᾿ --- 
ἘΔΌΥΙοὰΒ ΒΙΌ]. ατ. 1 ρ. 88 οἂ. ΗΠ]. Ηριμυοἢ Ρ. 1381. 

Οὗ, τηΐγϑ. 

6. Χρησμοί. --- ἨϊογομγΙαιβ ΙΧ [0]. 122 Β (θά. 
Βδβ. 1616). Νίοορῃ. Χ, 26. 411, οἵ. ᾿ηΐγα. ἩθίησιοΣ 

Ρ. 189. 

Βα Β᾽ᾶ18. ΗΘΙΒΥ ΘΟ ΕἸΡΙ θη ᾶθ98 88 Κτοία, [Γ͵08. 
1801. --- Πορϑοῖκ Κγοία ο], ΠῚ ρν. 246 βαα. --- ΠΟΌΘΟοΚ 
ΑρΊΔΟΡΒ. Ὁ. 1141 βᾳ. 1188. . 

ίορ. 1, 10, 18 8 115: Γεγόνασι δὲ καὶ ᾿Επιμενί- 
δαι ἄλλοι δύο, ὅ τε γενεαλόγος καὶ τρίτος ὁ ΖΔωριστὶ 
γεγραφὼς περὶ ᾿Ρύδου. 
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ΑΒΟΟΝΑΥΤΊΟΑ. 

1. 

Β6Β0]. 18ὰγ. δὰ ΑΡΟ]1. Βμοᾶ. ΠΙ, 242: ᾿Επιμενίδης 
δέ φησι Κορένϑιον τῷ γένει τὸν Αἰήτην, μητέρα δὲ 
αὐτοῦ ᾿Εφύραν φησί, Ἑπνᾶοο, Ρ. 81, 7---9. 

ΠΣ: 
5080]. Ταχ. δὰ ΑΡ0]]. Ἐμοᾶ, Τ||, 1122 ἀἃ6 ῬὨΥχὶ 

1118 ἀΐββοσοπβ: Καὶ οὗτος (56, Ἡρδίοάυ8) μέν φησιν 

αὐτοὺς τέσσαρας. “4ργον, Φρόντιν, Μέλανα, Κυτίσω- 
ρον. Ἐπιμενίδης δὲ πέμπτον προστέϑησι Πρέσβωνα. 

ΗΙΒΤΟΒΙΑ ΤΕ ΟΗΙΝΙΑΟΘΑ. 

8. 

Αἰδϑη. ΥΙ1 ρ. 282 Ε: Τί δ᾽ ἐστὶν ὃ καλούμενος 
ἱερὸς ἰχϑύς; ὁ μὲν τὴν Τελχινιακὴν ἱστορίαν συνϑείς, 
εἴτ᾽ Ἐπιμενίδης ἐστὶν ὁ Κρὴς ἢ Τηλεκλείδης εἴτ᾽ 
ἄλλος τις, ἱερούς φησιν εἶναι ἰχϑύας δελφῖνας καὶ 
πομπίλους. 

ΟΒΑΟΘΟΤΔΙΑΑ. 

4. 

Ατὶβίοι, Βμοί, Π]Ι, 17 ρ. 1418" 21: Τὸ δὲ δημηγο- 
ρεῖν χαλεπώτερον τοῦ δικάξεσϑαι, εἰκότως, διότι περὶ 
τὸ μέλλον ἐκεῖ δὲ περὶ τὸ γεγονός, ὃ ἐπιστητὸν ἤδη 
καὶ τοῖς μάντεσιν, ὡς ἔφη Ἐπιμενίδης ὃ Κρής" ἐκεῖ- 
νος γὰρ περὶ τῶν ἐσομένων οὐκ ἐμαντεύετο, ἀλλὰ 
περὶ τῶν γεγονότων μὲν ἀδήλων δέ. 
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ὅ. 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί. 
Ῥβαϊὰθ Αροβί. Εμρἰβί. δὰ Τίιΐ. 1, 12: Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν 
ἴδιος αὐτῶν προφήτης .. Κρῆτες --- ἀργαίό., Οἔ 
Ηΐοτοι. 0]. ΠῚ [0]. 148 Ὁ [οἅ. Β8Δ8. 1816. --- ἨϊοτοΙΥ- 

8 Μαρτο Ογϑίοσὶ Βοιωδπο]: βϑϑὰ οὐ Ῥϑυ]υβ δροβϑίο]υϑ 
Ἐρτλθμϊϊθ ροοίδθ Δρυβαβϑ ὙΘΥΒΙΟΌΪΟ οϑὺ 80. ΡΘη8 δὰ Τιαμι 

» Κρῆτες --- ἀργαίό, Ὑ. ϑυπᾶᾷ, Ὅό). ΙΧ [0]. 122 Β. 

ΟἸθμα. ΑἸοχ. ϑίσοπι. 1 Ρ. 129 (299 0) 8.10. 8860 Ῥοίι. 
ΟΔΙμδοῦ. Ηγηθη, ἱπ ἴον. 8. ϑοοιαί. ΠΠ, 16. ΝΊΟΘΘΡΕ. 

Χ, 26. Ρ]υγτα ἀδοϊύ ΜογοΣ Οομμπιθηί. δα Νογ. Τοβί. ΧΙ 

(αοίι. 1860) Ρ. 281 54. 

θ. 

Οὔτε γὰρ ἦν γαίης μέσος ὀμφαλός, οὐδὲ θαλάσσης" 
δἰ δέ τίς ἐστι, ϑεοῖς δῆλος, ϑνητοῖσι δ᾽ ἄφαντος. 

ΡΙαῦ. τρογ]. ρ. 409 Ε: ᾿Δετούς τινας ἢ κύκνους 
ἐννννν μυϑολογοῦσιν ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς γῆς ἐπὶ τὸ 
μέσον φερομένους εἰς ταὐτὸ συμπεσεῖν Πυϑοῖ, περὶ 
τὸν καλούμενον ὀμφαλόν" ὕστερον δὲ χρόνῳ τὸν 
Φαίστιον ᾿Επιμενίδην ἐλέγχοντα τὸν μῦϑον ἐπὶ τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ λαβόντα χρησμὸν ἀσαφῆ καὶ ἀμφίβολον, 
εἰπεῖν Οὔτε --- ἄφαντος“. ΟἿ, ἔταρτα, 4. 

Ί. 

Ὀίος. μδοχί. 1, 10, 11 8 114 ἀθ Ἐρϊπιθηΐάο: Ζ“έγε-. 

ται δὲ ὡς καὶ πρῶτος αὑτὸν Αἰακὸν λέγοι, καὶ Δακε- 
δαιμονίοις προείποι τὴν ὑπὸ ᾿Αρκάδων ἄλωσιν. Οἱ. 
8 115: Θεόπομπος δ᾽ ἐν τοῖς θαυμασίοις ..... Κρησί 
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τὲ προειπεῖν τὴν Δακεδαιμονίων ἧτταν ὑπὸ ᾿ἀρκάδων 
ἐνννον καὶ δὴ καὶ ἐλήφϑησαν πρὸς Ὀρχομενῷ. Ῥδυθ. 
Π, 21, 8 (4). -- Ταϊδη. δᾶν. ὅσ. 41 (8 62). 

ΤΗΒΟΘΟΟΝΊΤΙΑ. 

8. 

Πδιδβθο, ἀθ ῥσίπο. ρ. 388 Κορρ: Τὸν δὲ ᾿Επιμενί- 

δην δύο πρώτας ἀρχὰς ὑποϑέσϑαι, ἀέρα καὶ νύκτα, 

δῆλον ὅτι σιγῇ τιμήσαντα τὴν μίαν πρὸ τῶν δυοῖν, 

ἐξ ὧν γεννηϑῆναι Τάρταρον οἶμαι τὴν τρίτην ἀρχήν, 

ὥς τινα μικτὴν ἐκ τῶν δυοῖν συγκραϑεῖσαν" ἐξ ὧν 

δύο τινὰς τὴν νοητὴν μεσότητα οὕτω καλέσαντα, διό 

τι ἐπ’ ἄμφω διατείνει τό τε ἄκρον καὶ τὸ πέρας, ὧν 

μιχϑέντων ἀλλήλοις ὠὸν γενέσϑαι τοῦτο ἐκεῖνο τὸ 

νοητὸν ξῶον ὡς ἀληϑῶς, ἐξ οὗ πάλιν ἄλλην γενεὰν 

προελϑεῖν. ΟἿ, Ῥμιοάθια. περὶ εὐσ. ν. 19 ΟομροΥΖ: 

ἐν δὲ τοῖς [εἰς ᾿ΕπιἹμενέδην (ἀναφερομένοις) [ἐξ ἀέρος] 

καὶ νυχτὸς [τὰ πάντα σ]υστῆναι ..... 

; 9. 

Γήματο δ᾽ Εὐονύμην ϑαλερὴν Κρόνος ἀγκυλομήτης" 

ἐκ τοῦ καλλίκομος γένετο χρυσέη ᾿Δφροδίτη 

Μοῖραί τ᾽ ἀϑάνατοι καὶ ᾿Ερινύες αἰολόδωροι. 
ἪΒβ6Β01. δὺγ. δὰ ϑόορῃ. Οϑᾶ. 00]. 42: Ἐπιμενίδης 
Κρόνου φησὶ τὰς Εὐμενίδας" .,Ξἐκ τοῦ --- αἰολόδωροι"“ 
(Ὁ. 2---8). Οδοΐοτα βογυανιὺ Τοὶζ. δᾶ Τγοοραν. 406. 

Ετασια. ΙΧ. 1. Εὐνομίην γ6] Ἐὐρυνόμην Ῥτοροθ. Ὠδηΐξ. 
ΒΌΡΡΙ. Ρ. 82; βοὰ οὗ 8680]. δὰ βϑόρᾶ. 1. 1.: Ἴστρος δὲ ἐν τῇ ὃ 
μητέρα τῶν Εὐμενέδων Εὐωνύμην ἀναγράφει. --- θαλερὸν --- 
ἀγκυλομῆτις οοἀᾶ. ἸΖοίσαθ; οὗ. ὈδούΣ. ]. 1]. --- 8. αἰολόδειροι 
ΒΠογεθ δὰ Αρο]]οᾶ. Υο]. 1 Ρ. 18 ΠῚ ρ. 6 σά. 1Π; αἰολόμορφοι 
Βδιασῖοι Ρ. 181. 
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10. 

Ῥβυβ. ΥΠΙ, 18, 2 (1): Ἐπιμενίδης δὲ ὁ Κρὴς 
εἶναι μὲν καὶ οὗτος ϑυγατέρα Θκεανοῦ τὴν Στύγα 
ἐποίησε, συνοικεῖν δὲ αὐτὴν οὐ Πάλλαντι, ἀλλὰ ἐκ 
Πείφαντος '᾿Ἐχιδναν τεκεῖν, ὅστις δὴ ὁ Πείρας ἐστί. 

11, 

δὰ, γᾶ. ἀθ ταθη8. ΙΥ͂, 13: Οἱ δὲ περὶ ᾿Επιμενί- 
δην ἄρρενα καὶ ϑήλειαν ἐμύϑευσαν τοὺς “Ποσκούρους, 
τὸν μὲν αἰῶνα ὥσπερ. μονάδα, τὴν δὲ φύσιν ὡς 
δυάδα καλέσαντες" ἐκ γὰρ μονάδος καὶ δυάδος ὁ πᾶς 

ξωογονικὸς καὶ ψυχογονικὸς ἐξεβλάστησεν ἀριϑμός. 

12. 

' Πᾶνα καὶ ᾿ἀρκάδιον διδύμους. 
ΒΟΒΟΙ. νοὶ. δὰ ΤΏ θοοῦ. 1, 8: Τὸν Πᾶνα οἱ μὲν λέγουσιν 
υἱὸν Πηνελόπης καὶ πάντων τῶν μνηστήρων, καὶ δια 
τοῦτο λέγεσθαι καὶ Πᾶνα: ᾿Επιμενίδης δὲ ἐν τοῖς 
ποιήμασιν αὐτοῦ Διὸς καὶ Καλλιστοῦς Πᾶνα --- 
διδύμους“. ΟἿ, 5680]. δά ν. 128: Τὸν δὲ Πᾶνα..... 
ἄλλοι δὲ Διὸς καὶ Καλλιστοῦς. 8680]. δὰ Επγ. 68. 

86. υδοοῖα Ρ. 828. ῬΒδνΟΥ. τν. [ρΡ. 1420, 24.]} 

18. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ γένος εἰμὶ Σελήνης ἠυκόμοιο, 
ἢ δεινὸν φρίξασ᾽ ἀπεσείσατο ϑῆρα λέοντα 
ἐν Νεμέῃ, ἀνάγουσ᾽ αὐτὸν διὰ πότνιαν Ἥρην. 

Αδ]ῖδῃ, ἅθ πὶ. δηΐπι. ΧΙ, 7 ἅθ Ἰθοῃθ ἀἴββθσθῃθ: 4έγει 

γοῦν καὶ τὰ ᾿Επιμενίδου ἔπη᾽ «καὶ --- Ἤραν “. 

Εταρτα. ΧΙ. γυϊρο ᾿ἀρκάδα: οοΥτ. ΑἾΥΘΒ8. 
Εταστα. ΧΙΠ. 2. θουρολέοντα Μοΐποκα δὰ ΕΠΡΒΟΥ. Ρ. 112. 

-- 8. γοχβάχα οοχταρύσῃ (ἐν νεμεαία ἄγουσ᾽, ἐν νεμαία αὐτὸν 
γ61] ἐν νεμαῖαν ἄγ. ταΒΒ.) Βαμαυτὺ Βοιηου δὰ Ῥμδ]αγ. Ρ. 888. 
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14. 

Ῥμιοᾶάθμι. περὶ εὐσ. ». 48 ἀοπιρ.: Τὰς ᾿Δρπυίας 

τὰ μῆλα φ]υλάττειν ᾿Ακο[υσίλ]αος, ᾿Επιμενίδης δὲ καὶ 
τοῦτο καὶ τὰς αὐτὰς εἶναι ταῖς ᾿Εσπερίσιν. 

18. 

Ξ6080], δὰ ΟἼθπι, Δ]οχ. Ῥσχοίγυ. Π ὃ 26 [ΚΣ]. ΤΥ͂ ". 

108 ΚΙοί2]: Οὗτος (8ς. ᾿Επιμενίδης) καὶ ὕβριν καὶ 
ἀναίδειαν ὑπέλαβεν εἶναι ϑεούς, καὶ νεὼς καὶ 
βωμοὺς αὐταῖς ἰδρύσατο κτλ. ΟἿ ΟἸοι». ΑἸοχ, 1. 1. 
ΡΙυΐ. 501. 12. 

16. 

Ῥμηοάθηι. περὶ εὐσ. Ρ. 46 αομιροῦσ. 0 Τυρβομὶβ 
ΟΥ̓ΣΊΏΘ ΒΟΙΊΩΟ 6886 γἱάθοίυγ. 

ΙΝΟΕΒΒΤ ΑΕ ΒΕΌΙΒΝ᾽ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

117. 

ΞΟΒΟ]. Ιδυγ. δ ΑΡ0]]. Βμοᾶ. ΤΥ, δ7 [ρ. 487, 4 

ΚοῚ1: ᾿ΕἘπιμενίδης δὲ αὐτὸν (εο. τὸν ᾿Ενδυμίωνα) παρὰ 
ϑεοῖς διατρίβοντα ἐρασϑῆναί φησι τῆς Ἥρας, διόπερ 
Διὸς χαλεπήναντος αἰτήσασϑαι διαπαντὸς καϑεύδειν" 
Οὗ, 860). νοῦ, δὰ ΤΏθοοσ. ΠῚ, 49. 

18. 

Ατϊβέοί. Ῥοϊῦ. 1, 2 ρ. 1252" 12: Ἡ μὲν οὖν εἰς 
πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα κοινωνία κατὰ φύσιν 
οἷκός ἐστιν, οὖς Χαρώνδας μὲν καλεῖ ὁμοσιπύους, 
᾿Επιμενίδης δὲ ὁ Κρὴς ὁμοκάπους. ἢ 

1) Ηϊβξοσίατη ἃ βο μοὶ. δὰ Θθισαβα. Αταί. ρ. 10 ΒΌΒ]9 [87 
ΒγΘΥυΘΙΣ οὗ. 8680]. ϑίσοσζ. Ρ. 1δ6ὅ 8αᾳ.] ϑῃπδστδίδτηα (ΕἸΡ᾿σαϑηϊὰθβ 
αΙἰοῖῦ ἴῃ Ιἅ8 υἰτοβαὰθ [1΄οὐϑῖὶ οὗ ΟἈΡυοΥ πΌ] παϊτγοθ οὐ δὰ 
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ΟΝΟΜΑΟΘΕΙΤΌΞΒ. 

Ηοχοάοί. ΥἹΠ,, 6: Πεισιστρατιδέων οἵ ἀναβεβηκό- 
τες ἐς Σοῦσα ....... προσωρέγοντό οἵ (βο. τῷ Ξέρξῃ), 
ἔχοντες Ὀνομάκριτον ἄνδρα ᾿4ϑηναῖον χρησμολό- 
γον τε καὶ διαϑέτην χρησμῶν τῶν Μουσαίου ἀναβεβή- 
κεόαν τὴν ἔχϑρην προκαταλυσάμενοι᾽ ἐξηλάσϑη γὰρ 
ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου ὁ Ὀνομάκριτος ἐξ 
᾿4ϑηνέων, ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἁλοὺς ὑπὸ “άσου τοῦ Ἕρμι- 
ονέος ἐμποιέων ἐς τὰ Μουδαέου χρησμὸν ὡς αἱ ἐπὶ 
“ήμνῳ ἐπικείμεναι νῆσοι ἀφανιζοίατο κατὰ τῆς ϑαλάσ- 
σης᾽ διὸ ἐξήλασέ μιν ὁ Ἵππαρχος, πρότερον χρεώμε- 
νος τὰ μάλιστα. τότε δὲ συναναβὰς ὅκως ἀπίκοιτο 
ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος, λεγόντων τῶν Πεισιστραδέων 

περὶ αὐτοῦ σεμνοὺς λόγους, κατέλεγε τῶν χρησμῶν' 
εἰ μέν τι ἐνέοι σφάλμα φέρον τῷ βαρβάρῳ, τῶν μὲν 
ἔλεγε οὐδέν, ὁ δὲ τὰ εὐτυχέστατα ἐκλεγόμενος ἔλεγε 
τόν τε Ἑλλήσποντον ὡς ξευχϑῆναι χρεὸν εἴη ὑπ᾽ 
ἀνδρὸς Πέρσεω τήν τε ἔλασιν ἐξηγεόμενος. 

ΟἸθμι. ΑἸἹοχ. ϑίσοιη. 1 υ. 148 (882 Ὁ) ϑὅϑγ10. 397 
Ῥοϊίύ, Ναὶ μὴν Ὀνομάκριτος ὃ ᾿4ϑηναῖος, οὗ τὰ εἰς 

Τιϊδηοσῦσα ὈΘ]Ἰατα οασα Ιονα ῥχοϊθοϊαχα οἷς.) ΟΣ ΟΡΘΥΘ ῬΓΟΒΒΟῸ 
ἀθρζοταρίϑτα θ886 Ρβ.-Εσαίοβίῃ. 27 ρ. 22 Βοβϑα δ ἢ (Ἐπιμενίδης 
ὁ τὰ Κρητικὰ ἰστορῶν) ἀοοοῦ. Οἵ 5600]. «ὦ Οἰθγτηδα. 

: 48 Βυ]6 (62. 190 Βτγογβ.: αἱ το, δομβοσιρδὶῦ ). Ὠιοά. 

ζυδο 8Ρ. 3980). δὰ Ῥίπᾶ. Ὁ]. 1, 127 (οἵ. Ἠοβίοἀϊ ἔγαρτα. 168, 
ΒΌΡτΘ Ῥ. 142) οὗ 5080]. δὰ Εν. Ῥβοθῃ. 18 (Ἐπιμενίδης Εὐρύ- 
κλειαν τὴν ᾿Ἔκφαντός φησιν αὐτὸν [80. τὸν Λαιον) γεγαμηκέναι, 
ἐξ ἧς εἶναι τὸν Οἰδίποδα) Ἰοραπίατ, ΕΡὶταθηἰαΐ σϑαθαίορο ἀθθθα- 
ἰατ: ἔταρστοαθαίησα διαῦθιι ΧΙ. Ῥδπές. ΒΡ. 8680). δὰ Ριπά. Οἱ ΥΙ,, 24: 
᾿Επιμενίδης δὲ , αὐτὴν (86. τὴν Ῥόδον) Ὠκεανοῦ γενεαλογεῖ, ἀφ᾽ 
ἧς τὴν πόλιν ὠνομάσθαι, ΕΡ᾽ταΘ!3αῚ ὑθσεο ὃν. διοκ. Ι, 10, 18 
8 116 νἱπαϊοδυιάυχσα θ886 σϑοίδ νἱάϊὸ Βοθοκὴ 
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Ὀρφέα φερόμενα ποιήματα λέγεται εἶναι, κατὰ τὴν 
τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀρχὴν περὶ τὴν πεντηκοστὴν (Ὁ) 
ὀλυμπιάδα εὑρίσκεται .......«{«ος καὶ τοὺς μὲν 
ἀναφερομένους εἰς Μουσαῖον χρησμοὺς Ὀνομακρέτου 
εἶναι λέγουσι. Οἵ, Ταϊίδη. οΥ. δὰ ατδθο. ὁδρ. 41 (8 62). 
Ῥδθβ. 1, 22, 7. Ῥ]υΐ. τηοσᾶ]. Ρ. 407 Β. ϑοχί. ἘΣΩΡῚΥ. 

Ῥγυτὴ. Ηγρού. ΠΠ 8 80 ρν. 185 8ᾳ. [126 ΒοΚΚ.] Αἀν. 

Μαΐμοι. ΙΧ 8ὃ 361 ν. 620 [462 ΒοκΚΚ.] 8680). δὰ Ατ᾽ϑιά. 

Ῥαμδίμ. ρ. 16 ΙοὉ». 206 Βτοθὶ (τὰ δὲ δόγματα 
Ὀρφέως Ὀνομάκριτος μετέβαλε δι’ ἐπῶν, χρόνῳ ὕστε- 
ρον Ὁμήρου γενόμενος). ῬΒΙοΡ. δὰ Ατὶθύοῦ, ἂρ δῃΐπι, 
1, ὅ νΡ. ὅ ΑἸ]4. ϑυμᾷ, ν. Ὀρφεύς [Π|, 1 ρΡ: 1114 Βοχημ.]: 

ἔγραψε ...... Χρησμούς, οἱ ἀναφέρονται εἰς Ὀνο- 
μάχριτον" Τελετάς᾽ ὁμοίως δέ φασι καὶ ταύτας Ὀνο- 
μακρίτου. 

ΑμΟμγταῦΒ ἀθ οοτηοθαϊβ [Ὁοᾶ, Ῥᾳγ. 2677.] ἀρ. Οτϑιω. 

Αποοᾶ. Ῥαγ. 1 ρ. 6: Τὰς Ὁμηρικὰς (βίβλους) ἑβδομή- 
κοντα δύο γραμματικοὶ ἐπὶ Πεισιστράτου τοῦ ᾿48η- 
ναέων τυράννου διέθηκαν οὑτωσί, σποράδην οὔσας. 

τὸ πρίν ........ ... Οἱ δὲ τέσσαρσί τισι τῶν ἐπὶ 
Πεισιστράτου διόρϑωσιν ἀναφέρουσιν, Ὀρφεῖ Κροτω- 
νιάτῃς, Ζωπύρῳ Ἡρακλεώτῃ, Ὀνομακρίτῳ ᾿Α4ϑηναίῳ, 
καὶ καγ ἐπὶ κογκυλὼ). ϑοβοϊΐίθια Ρ]δαθπυπι [Ὁοὰ, 
ΟΟ]]οσὶϊ Βοχαδηὶ 4. Οὐ. 39.] 8ρ. Βἰΐ80}}. ἀθ Ὁ1011. ΑἸοχαμᾶτσυ. 

οοταιηθηΐ. γδίβὶαν. 1888. ρ. 4. [ΞΞΞ Ορυβοο. 8110}. 1 

Ρ. 6.]: Ῥιδιδίγαϊαβ βρδῦβϑδιιὶ ῥυῖβ Βοιηθτὶ ροθβίχω ϑδηΐθ 

Ῥιοϊθιδθύσα ῬΣ]δαθρυμη δημβ ἀυοθα!β οὖ 6ὸ οἰδυῃ 

1) πὰ μοὺ τηοῃδίσο (οὗ, ἱπέοχργοίδίλομθσα ἰδία) ἐπικὸν 
κύκλον γ0] ἐπικῷ κύκλῳ Ἰδίθχ χορ Ὁ1}18 ϑϑὺ οοπίϑοίαγα Οσδχαθχί 
1. 1. Ρ. 16; οὗ υἰΐθο}}}. Ορυβοο. δοδαᾶ. 1 ῃ. 166 βᾳ. 908. 
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ΔΙΏΡ] 8 580]]1ογ οὐτα 'ὰ θὁἃ αὐὑδθ πὺπο Θχίαπὺ τγοᾶορὶὺ 

γΟΪυχαῖμδ υΒὰ8 8 Ποὺ ορὰβ αἰγιπῦη ἱπαυδίγα απδύϊθοῦ 

ΟΘΙΘΌΘΣΥ ͵οΥΏ οὗ ουαι ἰββίτηοση Ὠοταΐπασα τνυἱαϑοϑὺ 

ΟΟΠΟΥ Οπογηδοῦῖϊ δὐμθηΐθη, Ζοργυὶ βμογϑδοϊϑοίδθ οὐ 

ΟΥ̓ΡΒΘῚ ογοϊομὶαίδθ. Νϑπι οαγρεϊπι ὈυῖπΒ ΗοΙμθχαβ οὗ ΠΟΣῚ 

ὩΪ81 ΑἸ ΟῚ Π]Πτὴθ Ἰοσορθαίαγσ. ΟΥ,. βο80]. δὰ οῃ. Οά. Ά, 

604 (ν. ἱπῆγϑ). 

Ξα Ὀ81418Δ8.:. ΒΙύΒ681 Ομποπιδκυϊίαβ σὸὰ Αἰμθῃ. ἴπ 
ΕΥΒΟΒΙ ἘΠΟγΟΙορ. ϑβθοί. ΠΙ ἴδβο. 4 (1888) ρ. 4--Ὁ 
[ΞΞ-Ξ. Ορυβοο. δοδάᾷ, 1 ρ. 2838 5αα.], οἷ. ϑαπάθμι ἅθ ὈὉ10]]. 
ΑἸοχϑηᾶτυ. δοιητηοπί. Ὑγαΐ. 1888 (τ. βυρτδ). --- Ε10Ὰ- 
μοῦ 0)ὸ Οποιηδουϊίο Αὐμόμῖθηϑὶ Οὐγητη. 1 ΕἸΡοσῖ, 1840. 
-- ἀϑτμδτὰ Οποιηδκυηβ 8415 Κυπδύνου Β]ΒΟΠΘΥ, ἴθ 9811 
Απη8)]. ὅο]. ΧΧΥΤΙ (1868) ρ. 728--181. -- Ἠδαρί 
Οτρμθυβ, Ἠοϊάθσαβ, Οποχηϑουι 8 βῖνο ὑμθοϊορίδο οὐ ρ1]1ο- 
βοΟρΡβῖδθ 1πἰ{Δ δρυα ατϑθοοβ. Βορῖμι. 1864. --- Ὀποη ὕΖ 9 Υ 
Ῥοϊδβιβίχαϊαβ υπὰ ΗοΙΊΘΥ, πὶ ὅδμηῖ Απμη8]. 0]. ΧΟῚ (1868) 
Ρ. 729 5αα. 

1. 

βοχύ. Ἐπαρῖγ. Ῥγχτῃ. Ηγροὶ. ΠῚ 8 80 ρ. 188 5α. 
[126 ΒΟΚΚ.] οὗ δᾶν. Μαίμομι. [ζΧ 8 860 5ᾳ. ρ. 620 

[461 84ᾳ. ΒΕΚΚ.]: Φερεκύδης μὲν γὰρ ὁ Σύριος γῆν 
εἶπε τὴν πάντων εἷναι ἀρχήν, ........-- Ὀνομάκρι- 
τος δὲ ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν. 

2. 

ῬαυβυΎΠΙ, 87, ὅ (8): Παρὰ δὲ Ὁμήρου Ὀνομά- 
κριτος παραλαβὼν τῶν Τιτάνων τὸ ὄνομα “]ιονύσῳ 
τὲ συνέϑηκεν ὄργια, καὶ εἶναι τοὺς Τιτᾶνας τῷ 
Διονύσῳ τῶν παϑημάτων ἐποίησεν αὐτουργούς. 
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8. 

Ῥαυβ. ΙΧ, 86, ὅ (1): Ἡσίοδος δὲ ἐν Θεογονίᾳ ἢ) 
φεν εν τὰς Χάριτάς φησιν εἶναι Ζίιός τε καὶ Εὐρυνό- 
μης, καί σφισιν ὀνόματα Εὐφροσύνην τε καὶ ᾿4γλαΐαν 
εἶναι καὶ Θαλίαν. κατὰ ταὐτὰ δὲ ἐν ἔπεσίν ἐστι τοῦ 
Ὀνομακρίτου. ΟἿ. ῬΒ.-ΟΥρΗ. Ηγπιπ. 60, 1--8. 

4. 

Ῥαυβ. ὙΠ], 81, 8 (ΔἸ: Ἔστι δὲ καὶ Ἡρακλῆς παρὰ 
τῇ Δήμητρι μέγεϑος μάλιστα πῆχυν τοῦτον τὸν ἩἯρα- 
κλέα εἶναι τῶν ᾿Ιδαίων καλουμένων Ζ,ακτύλων Ὀνο- 
μάκριτός φησιν ἐν τοῖς ἔπεσι. 

δ. 
Ῥαυβ. 1, 32, 1: ᾿γὼ δὲ ἔπη μὲν ἐπελεξάμην ἐν 

οἷς ἐστὶ πέτεσϑαι Μουσαῖον ὑπὸ Βορέου δῶρον, 
δοκεῖν δέ μοι, πεποίηκεν αὐτὰ Ὀνομάχριτος. 

6. 7. 

Ἠοτγοαού. ΥΠ. 6, οὗ βυργᾶ. 

8. 

Ηομογ. Οά. Δ, 601--4. Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα 
βίην Ἡρακληείην, εἴδωλον" αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι 
ϑεοῖσι [ τέρπεται ἐν ϑαλέίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον 
Ἥβην παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσο- 
πεδίλου. 6801. Ηδυ]. δὰ νυ. 604: τοῦτον ὑπὸ Ὀνο- 
μακρίτου ἐμπεποιῆσϑαί φασιν. ᾿ἠϑέτηται δέ. 

1) ΤΏοοσ. 9017 8αα. 

Ἑνίοο. ατι. Ἐσαβαιθπίδ. 1. 10 
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ΑΒΑΒΊΙ8. 

Βυϊᾶ. ν. Π, 1 Ρ». 18 β8ᾳ. Βουπμ.] "Ἄβαρις᾽ Σκύϑης, 
Σεύϑου υἷἵός ....... ἧκε δὲ ἐκ Σκυϑῶν εἰς “Ελλάδα 
ΝΠ ὌᾳΕ φασὶ δὲ ὅτι λοιμοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκου- 
μένην γεγονότος ἀνεῖλεν ὁ ᾿ἀπόλλων μαντευομένοις 
“Ἔλλησί τε καὶ βαρβάροις, τὸν ᾿4ϑηναίων δῆμον ὑπὲρ 
πάντων εὐχὰς ποιήσασϑαι. πρεσβευομένων δὲ πολλῶν 
ἐθνῶν πρὸς αὐτούς, καὶ Ἴάβαριν ἐξ Ὑπερβορέων πρε- 
σβευτὴν ἀφίκεσθϑαι λέγουσι κατὰ τὴν νγ΄ ὀλυμπιάδα. 
ΟΥ Ηδαχροοτγδί. νυ. Τγουγρ. οταῦ. ἔγδρτω, 86. οᾶ, ΤΌΣ. 5680]. 

8ἃ Αὐἱβίοριι. Εα. 728: ᾿Δβαρίν φασι τὸν Ὑπερβόρειον 
ἐλθόντα ϑεωρὸν εἰς τὴν “Ελλάδα, ᾿Δπόλλωνι ϑητεῦσαι, 
καὶ οὕτω συγγράψαι τοὺς χρησμοὺς τοὺς νῦν προσ- 
αγορευομένους ᾿Αβάριδος. ΔΡρο]]οη. Ηβθ. ταῖταρ. 4. --- 
δίχα. ΙΗ γΡ. 801: Ἄβαρις καί τινες ἄλλοι τοιοῦτοι 

παρὰ τοῖς Ἔλληδιν εὐδοκίμουν, ὅτι ἐθνικόν τινὰ 
χαρακτῆρα ἐπέφαινον εὐκολίας καὶ λιτότητος καὶ δὲ- 
καιοσύνης. ἩΗΐταογ. οτϑί. 2ὅ. Ῥαϑυβ. ΠῚ, 18, ἃ. Ηοχοάοΐ. 
ΙΝ. 86. ΙΔ Ὁ]10}. για Ῥγίμαρ. ο. 19. 28. 

Βαϊα.: Συνεγράψατο δὲ χρησμοὺς τοὺς καλουμέ- 
νους Σκχυϑικούς᾽ καὶ γάμον Ἕβρου τοῦ ποταμοῦ" 
καὶ καϑαρμούς᾽ καὶ ϑεογονέαν καταλογάδην καὶ ᾿4πόλ- 
λωνος ἄφιξιν εἰς Ὑπερβορέους, ἐμμέτρως. 

Ῥ] αἰ. πιογϑ]. Ρ, 14 Ε: οὐ γὰρ μόνον τὰ «Αἰσώπεια 
μυϑάρια καὶ τὰς ποιητικὰρ ὑποϑέσεις, καὶ τὸν "Ἄβαριν 
τὸν Ἡρακλείδου, καὶ τὸν Μύχωνα τὸν ᾿Αρίστωνος 
διερχόμενοι, [ἀλλὰ καὶ] τὰ περὶ τῶν ψυχῶν δόγματα 
μεμιγμένα μυϑολογέᾳ μεϑ᾽ ἡδονῆς ἐνθουσιῶσι. 
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Αποίον περὶ συντάξεως ἂρ. ΒοΚΚ, Απροᾶ, ἄν. 

Ιν. 148: ἐπιστρέφομαι" ἀντὶ τοῦ ἐπιμέλειαν ποιοῦ- 
μαι καὶ φροντίζω, μετὰ γενικῆς. Ἡρακλείδου Ποντι- 
κοῦ τῶν εἰς ᾿Αβαριν ἀναφερομένων" .νἔφη δὲ τὸ δέε- 

ὅρον αὐτῷ τὸν δαίμονα, νεανίαν γενόμενον, ἐπιθεῖναι, 
προστάξαι δὲ πιστεύειν περὶ ϑεῶν, ὅτι ὡς οἷόν τὸ καὶ 

τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιστρέφονται πραγμμώτων"". 
ΤΌϊά. ρ. 1718: ὑλακτῷ" αἰτιωατικῇ. Ἡρακλείδου 

Παντικοῦ ἐκ τοῦ δευτέρου λόγον τῶν εἐς τὸν "άβαριν 
ἀναφερομένων" .»ἐκ δὲ τῶν ἐγγὺς φωλεῶν ἐξείρπυσαν 
ὕφεις ἐπὶ τὸ σῶμα σφοδρῶς ὀρούοντες. ἐκωλύοντό 
μέντοι ὑπὸ τῶν κυνῶν, ὑλαχτούντων αὐτούς“. 

ΠΟΌΘΟΚ Αρίϑορμ. ρ. 814. Ο. 6. Μ6116Γ ἴῃ Ῥϑυ)γὶ 
ἘμΟγοὶ, 15 Ρ. 7 58ᾳ. 

ΑΒΙΙΤῈ Α Κκ. 

Ἠοτγοάοί. ΙΥ͂, 18: ᾿Δριστέης ὁ Καύστροβίου ἀνὴρ 
Προκοννήσιος ποιέων ἔπεα. ϑυϊᾶ. τ. [1, 1 με. 720 
ΒοτπΝ.} ᾿Δριστέας, 4ημοχάριδος ἢ Καύστροβέίου, Προ- 

κοννήσιος, ἐποποιός. ἸΤαίίδῃ. ογαὺ. δὰ ἀταθο οἂρ. 41 
(8 62): ᾿Δρισταίον τοῦ Προκοννησέου. Οὐπιὶ Ταϊΐδηο 

. Θομδριταὺ Εἰδίαίῃ, δὰ Π, ». 381, 7 ἔομα. 2860 88. 

βυϊᾶ.: Γέγονε δὲ κατὰ Κροῖσον καὶ Κῦρον, Ὀλυμ- 
πιάδι ν΄. Οὐοπίτα ϑβέχαν. ΧΙ ρ. 689: Τινὲς δὲ δι- 

ϑάσκαλον Ὁμήρου τοῦτόν (80. Οτϑορῃγ] τα) φασιν, οἵ 
δ᾽ οὐ τοῦτον ἀλλ᾽ ᾿Δριστέαν τὸν Προκοννήσιον. εἴ 
Ἐαβίαί. 1. 1. 

Ὅο υἱΐω οἷὰβ ἴδθυϊοβα αἀϊββοσυαπὺ Ἠογοάαοὺ. ΤΡ, 14 
160: 



244 ἈΒΙΞΤΕΛΞΗ. 

(Ασίβίθαϑ ἀϊοίξυν ξαΐδβο τῶν ἀστῶν οὐδενὸς γένος ὑπο- 
δεέστερος). ΑΡΟΙ]Ιοη. Ηϊβῦ. ταῖν. οἂρ. 23 Ρ. 102 Χγ]απά. 

[44 Κο1161]7: ᾿“ριστέαν δὲ ἱστορεῖται τὸν Προκοννήσιον 
ἔν τινι γναφείῳ τῆς Προκοννήσου τελευτήσαντα ἐν 
τῇ αὐτῇ ἡμέρα καὶ ὥρᾳ ἐν Σικελία ὑπὸ πολλῶν 
ϑεωρηϑῆναι γράμματα διδάσκοντα, ὅϑεν πολλάκις 
αὐτῷ τοῦ τοιούτου συμβαίνοντος καὶ περιφανοῦς γι- 
γνομένου διὰ πολλῶν ἐτῶν καὶ πυκχνύτερον ἐν τῇ 
Σικελίᾳ φανταξομένου οἱ Σικελοὶ ἱερόν τε καϑιδρύ- 
ὅαντο αὐτῷ καὶ ἔϑυσαν ὡς ἥρωι. Οἱ. Αἰμοι. ΧΙΠ 
Ρ. 6056 Ὁ. Οτῖρ. ο. 6]5. ΤΠ γν. 126.. Αἄϑη. 82. ΤἜΘΟΡΕσ. 

». 45 ΟΝ, ἸΤποίχ, ΟἿ. Π, 1728 5αᾳ. ΙΥ͂, 5622. -- δϑαϊά.:- 
Τούτου φασὶ τὴν ψυχὴν ὅτε ἐβούλετο ἐξιέναι καὶ 
ἐπανιέναι πάλιν. --- ϑχαΡ. ΧΙΠ ρν. 589: ᾿Αριστέας .... 
ἀνὴρ γόης εἴ τις ἄλλος. --- ΜΙτΑΡΙ απ βουρίου 8 
δΔαπυτηθσγαίαῦ ἃ Ο16111ὸῸ ΙΧ, 4, 8. 

Οατηιΐπδϑ. --- 1. δυϊά.: Τὰ ᾿ἀριμάσπειαϊ) καλού- 
μενα ἔπη" ἔστι δὲ ἱστορία τῶν Ὑπερβορέων ᾿᾽άριμα- 
σπῶν, βιβλία γ΄. Ἡοτοδοί. ΙΥ͂͵, 14: Τὰ ἔπεα. .......... 
τὰ νῦν ὑπ᾽ Ἑλλήνων ᾿Αριμάσπεα καλέεται. “--- 
Ταίδη.: Τὰ ᾿ἀριμάσπια. : 

9, δυϊά.: Ἔγφαψε δὲ οὗτος καὶ καταλογάδην 

ϑεογονίαν, εἰς ἔπη α΄. 

ΟΡ Β᾽1 18. Βοαθ Ηἰϑὲ. Ῥοθϑ. ὅυ. 1 ρ. 472 βαᾳ 

ΒοΥμαγαγ Π, 1 νΡ. 2718 8ᾳβ. 1. α. Ηυρηιϑπμ, τὰ 
περὶ ᾿Αριστέα τοῦ Προκοννησίου μυϑολογούμενα, Ατι- 

Ὀοῦ. 1888. Τουγπΐὶοῦ 0 Ατὐϑίθαἃ Ῥ.χοθόθμθθιο οὗ 

1) Εοττάδα μβᾶποὸ ὑποηΐασ δίτα. Τοηρίη. Τούς. 
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ΑΥ̓ΤΩΆΒΡΟΟ ροθταδίθυ. Ῥᾶσ. 1808... Ὑοβίθυϑηη [ἰἸἢ 

ῬΒΌΪ]ΥΙ ΕποΥΟΙ. 15 Ὁ. 1681 8α. 

1, 

Θαὺμ᾽ ἡμῖν καὶ τοῦτο μέγα φρεσὶν ἡμετέρῃσιν᾽ 
ἄνδρες ὕδωρ ναίουσιν ἀπὸ χϑονὸς ἐν πελάγεσσι" 
δυστηνοί τινές εἰσιν, ἔχουσι γὰρ ἔργα πονηρά, 

ὕμματ᾽ ἐν ἄστροισι, ψυχὴν δ᾽ ἐν πόντῳ ἔχουσιν. 
ἡ που πολλὰ ϑεοῖσι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἔχοντες 
εὔχονται σπλάγχνοισι κακῶς ἀναβαλλομένοισι. 

Τιομρίη. ἄθ 800]. Χ, 4: Ὁ μὲν γὰρ τὰ ᾿ΑΔριμάσπεια 
ποιήσας ἐκεῖνα οἴεται δεινά" .,ϑαῦμ᾽ --- ἀναβαλλομέ. 
νοισι",, 

2---4, 

Ἰσσηδοὶ χαίτῃσιν ἀγαλλόμενοι ταναῇσι" 

καί σφεας ἀνθρώπους εἶναι καϑύπερϑεν ὁμούρους 
πρὸς Βορέω,. πολλούς τε καὶ ἐσθλοὺς κάρτα μαχητάς, 
ἀφνειοὺς ἵπποισι, πολύρρηνας, πολυβούτας....... 

Ὀφϑαλμὸν δ᾽ ἕν᾽ ἕκαστος ἔχει χαρέίεντι μετώπῳ. 
Χαίτῃσιν λάσιοι,. πάντων στιβαρώτατοι ἀνδρῶν. 

Τχοίζ. ΟἸ]]. ὙΠ, 686 544ᾳ.: Καὶ ᾿Δριστέας δέ φησιν ἐν 
τοῖς ᾿Δριμασπείοις᾽ .. ]σσηδοὶ --- ἀνδρῶν ““. 

ὅ. 

Ηοτγοάοί. ΙΡ̓, 18: Ἔφη δὲ ᾿Δριστέης ........«{ 
ἀπικέσϑαι ἐς Ἰσσηδόνας φοιβόλαμπτος γενόμενος, 

Εταστα. ΠῚ. Ψοτρα ροθίδο καὶ --- πολυβούτας δι ΑΥΤΏΔΒΡΟΒ 
βρθοίδσθ νἱαθηΐαν; ἰΐδασθ ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΥ 8 βου ϑὶ. --- καί σφεας] 
μοροραῦος καὶ σφᾶς; ΟΟΥΥ. ΚΟΘΟΒΙΥ. 
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Ἰσσηδόνων δὲ ὑπεροικέειν ᾿Δριμασποὺς ἄνδρας μουν- 
οφϑάλμους, ὑπὲρ δὲ τούτων τοὺς χρυσοφύλακας 
γρῦπας, τούτων δὲ τοὺς Ὑπερβορέους κατήκοντας ἐπὶ 
ϑάλασσαν. τούτους ὦν πάντας πλὴν Ὑπερβορέων, 
ἀρξάντων ᾿Δριμασπῶν. αἰεὶ τοῖσι πλησιοχώροισι ἐπι- 
τίϑεσθϑαι, καὶ ὑπὸ μὲν ᾿Δριμασπῶν ἐξωθέεσθαι ἐκ τῆς 
χώρης Ἰσσηδόνας, ὑπὸ δὲ Ἰσσηδόνων Σχύϑας, Κιμμε- 

θίους δὲ οἰκέοντας ἐπὶ τῇ νοτίῃ ϑαλάσσῃη ὑπὸ Σκυ- 

ϑέων πιεζομένους ἐχλείπειν τὴν χώρην. οὕτω οὐδὲ 
οὗτος συμφέρεται περὶ τῆς χώρης ταύτης Σκχύϑησι. 

6. 

Ηοτοάοί. ΤΥ͂, 16: Τῆς δὲ γῆς, τῆς πέρι ὅδε ὁ 
λόγος ὥρμηται λέγεσϑαι, οὐδεὶς οἷδε ἀτρεκέως ὃ τι 
τὸ κατύπερϑέ ἐστι" οὐδενὸς γὰρ δὴ αὐτόπτεω εἰδέναι 
φαμένου δύναμαι πυϑέσθϑαι᾽ οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ᾿Δριστέης 
ΝῃᾳΨΨ0Ε οὐδὲ οὗτος προσωτέρω ᾿Ισσηδόνων ἐν αὐτοῖσι 
τοῖσι ἔπεσι ποιέων ἔφησε ἀπικέσϑαι᾽ ἀλλὰ τὰ κατύπερϑε 
ἔλεγε ἀκοῇ, φὰς ἸΙσσηδόνας εἶναι τοὺς ταῦτα λέγοντας. 

Ῥαυβ. Ὗ, 7, 9 (4): ᾿Δρισταῖος δὲ ὃ Προκοννήσιος, 
μνήμην γὰρ ἐποιήσατο Ὑπερβορέων καὶ οὗτος, τάχα 
ἄν τι καὶ πλέον περὶ αὐτῶν πεπυσμένος εἴη παρὰ 
ἸΙσσηδόνων, ἐς οὺς ἀφικέσϑαι φησὶν ἐν τοῖς ἔπεσιν. 

Ἰ. 

Ῥαυβ. 1, 24, 6: Τούτους τοὺς γρῦπας ἐν τοῖς 

ἔπεσιν ᾿Δριστέας ὃ Προκοννήσιος μάχεσϑαι περὶ τοῦ 
χρυσοῦ φησὶν ᾿Δριμασποῖς τοῖς ὑπὲρ Ἰσσηδόνων ἢ. 

1) ΡΙΊη. Ναῦ. Ηϊδὺ. ὙΠ, 2 8 10 ἀ6 ϑβογύμαγασα πϑΈοῃΣθα8 
ἀλβδοσθηβ: δ'οα οὐ Ἰαχία δὸβ ἀὰὶ βυπὺ δὰ βορίδη τ ομθια ΥΘΣΕΙ, 
δαυὰ Ῥγοοῦὶ ΔῸ 080 δαυϊοηϊβ θχογΐα βρθουαὰθ οἷὰβ ἀϊοῦο, αθπι 



ἈΝΤΙΜΑΟΘΗΓΒ ΤΕΙΌΒ. . 24} 

τὸν δὲ χρυσόν, ὃν φυλάσδουσιν οἱ γρῦπες, ἀνιέναι 
τὴν γῆν᾽ εἶναι δὲ ᾿Δριμασποὺς μὲν ἄνδρας μονοφϑάλ- 
μους πάντας ἐκ γενετῆς), γρῦπας δὲ ϑηρία λέουσιν 
εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα ἀετοῦ. 

ΑΝΤΙΜΑΘΗΌΒ ΤΕΙΛΞ. 

1. 

Ἔκ γὰρ δώρων πολλὰ κάκ᾽ ἀνϑρώποισι πέλονται. 
ΟἸθμα. ΑἸοχ. βϑίσοια. ΥἹ ρ. 204 (022 Ὁ) Κ'γ1ν». 748 Ῥοίιι: 

᾿Αντιμάχου τε τοῦ Τηίου εἰπόντος" ..ἐἔκ γὰρ --- πέλον- 
ταις. ΟΕ Νορίογυχα ἔγαρια. 8 (ϑαρτα Ρ. ὅθ). 

2. 

ΡΙαί. Βοι. 12: Ἐκεένην δὲ τὴν ἡμέραν, ἧ τὴν 
πόλιν ὃ Ῥωμύλος ἔκτιξεν, ἀτρεκῆ τριακάδα τυχεῖν 
λέγουσι" καὶ σύνοδον ἐκλειπυεμὴν ἐν αὐτῇ γενέσθαι 
δελήνης πρὸς ἥλιον, ἣν εἰδέναι καὶ ᾿Αντίμαχον οἵον- 
ται, τὸν Τήιον ἐποποιόν, ἔτει τρίτῳ τῆς ἕκτης ὀλυμ- 
πιάδος συμπεσοῦδαν. 

Ἰοοῦσα γῆς κλεῖϑρον Δρρο]]δηΐ, ρῥχοἀππίοσ ΑΥσλαθρὶ αὰ08 αἰχὶ- 
ΤῊ 8, ὍΠΟ Οὐὐὸ ἱπ ἔγοηΐθ τ θαᾶϊδ 18 ρΉ68, αὐἱοῦϑ δαἀδιπθ Ὀ61]}} 
ΘΒ86 Οἶτοδ ταϑίδ]]α οὔτ στγρίθ, ἔθσδτυση νο] ΟΣ σΘΏΘΤΘ α}8]90 
γοΐρο ὑγδαϊξῦ θυπθηΐθ ΟΧχ ΟἸὨ1ΟΌ]18 δυσαμι, ταϊτὰ ουρ᾿άϊξαΐθ οὐ 
ἔοσῖϑ σαδίοα!οηξυΒ οὐ ΑΥ̓ΤῚ ΔΒΡῚΒ σα θυ Σ Ὀα8, τα δὶ 5804 τααχυπιθ 
ἰπ]πδέτο ΗἨοσοαοΐυβ οὐ Ασὶδῦθδβ Ῥυγοοοβῃθϑίαβ βου θυμῦ. 

1) βίχαρ. 1 ρ. 231: Τάχα δὲ καὶ τοὺς μονομμάτους Κύκλω- 
πας ἐκ τῆς Σκυθικῆς ἱστορίας μετενήνοχε (Ὅμηρος) τοιούτους 
γάρ τινας τοὺς ᾿Αριμασποὺς φασιν, ος ἐν τοῖς ᾿Αριμασπείοις 
ἔπεσιν ἐνδέδωκεν ᾿ἀριστέας ὁ Προκοννήσιος. 
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ΡΙΒΑΝΌΕΒΝ ΟΑΜΙΒΕΝΒΙΒ. 

ϑυϊᾷ, ν, Πείσανδρος [11], 2 ν». 2686 Βοτημ.]. Πεί- 

σῶνος καὶ ᾿Δρισταίχμας, Καμειραῖος ἢ ἀπὸ Ρύδου" 
Κάμειρος γὰρ ἦν πόλις Ῥόδου. καί τινες μὲν αὐτὸν 
Εὐμόλπου τοῦ ποιητοῦ σύγχρονον καὶ ἐρώμενον ἴἔστο- 
ροῦσι" τινὲς δὲ καὶ ἩΗσιόδου πρεσβύτερον᾽ οἵ δὲ κατὰ 
τὴν λγ΄ Ὀλυμπιάδα τάττουσιν ἔσχε δὲ καὶ ἀδελφὴν 
ΖΔιόκλειαν. ποιήματα δὲ αὐτοῦ Ἡράκχλειαΐ), ἐν 

“ βιβλίοις β΄" ἔστι δὲ τὰ Ἡρακλέους ἔργα᾽ ἔνϑα πρῶτος 
Ἡρακλεῖ ῥόπαλον περιτέϑεικε. τὰ δὲ ἄλλα τῶν ποιη- 
μάτων νόϑα αὐτοῦ δοξάξεται, γενόμενα ὑπό τε ἄλλων 
καὶ ᾿Δριστέως τοῦ ποιητοῦ.) ---- Ῥτοοῖ, ἴῃ. ΟἸγοβιοχηδίμ. 1, 
Ἐπῶν ποιηταὶ γεγόνασι πολλοί" τούτων δ᾽ εἰσὶ κρά-. 
τιστοι Ὅμηρος Ἡσίοδος Πείσανδρος Πανύασσις ᾽4ν- 
τίμαχος. Απαγομίοιβ πὰ ΒΟΚΚ. Αποοᾶ, τ. ρ. 1461: 

Ποιηταὶ δὲ ἀπροσδιόριστοι καὶ κατ᾽ ἐξοχήν εἰσεν, οὖς 
τινας ταῦτα χαρακτηρίξει τὰ τέσσαρα, μετρὸν ἡρωικόν, 
μυὖϑος ἀλληγορικός, ἱστορία ἤτοι παλαιὰ ἀφήγησις, 
καὶ ποιὰ λέξις ἤτοι ἡρωικὴ καὶ ἀξιωματικὴ καὶ τῷ 
ἡρωικῷ μέτρῳ ἁρμόξουσα, ἀλλ᾽ οὐ κατατετριμμένη 
καὶ χϑαμαλή. μᾶλλον δὲ ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων 
ὃ ἀλληγορικὸς μῦϑος ὃ χαρακτηρίξων τοὺς κυρίως 
ποιητάς. γεγόνασι τοίνυν πάντων τούτων ποιητῶν 
ἄνδρες ὀνομαστοὶ οὗτοι, Ὅμηρος ὁ πολύς, ᾿Αντίμαχος 
ὁ Κολοφώνιος, Πανύασις, Πείσανδρος ὁ Καμει- 

1) Οὗ Δπΐδμο]. Ῥα]. ὙΙ1, 804. ΟἸ]Ἰο. ΑἸ]οχ. ϑίχσοτω. ΥἹ ". 
161 Ῥοϊῦ. Αὐοΐοτοβ αὐἱρῦβ ἔγαρτη. 3---4. 6. 11 ἀθοθηΐαγ. 
2) ΟΣ ἙΕυδίαί. δὰ ἢ, ρ. 7186, 22 χω. 697 Βδ88. [ϑυργα, Ρ". ὅ7 
πού. 2]. 8) Επᾶοο. Ρ. 387 Βα. 
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ρεὺς καὶ Ἡσίοδος ὁ ᾿Ασκραῖος. καὶ ταῦτα μὲν τὰ 
γνωρίσματα τῶν καλουμένων κατ᾽ ἐξοχὴν ποιητῶν. 
Οὐ ϑίθρῃ. Βγζ. νυ. Κάμιρος. Ἐρίρτ. ἴῃ Απέμο], 61. 1 
Ρ. 200 οἅ. Τήρ5. (1794). 

ἨΒΒΑΟΙΠῈΕ Α. 

Αγϊβίου, Ῥοϑί. οἂρ. 8 ρ. 1461" 16 [βυρτὰ ρ. 917]. 
Φυϊη }}. Χ, 1, 56. --- ΟἸοτα. ΑἸοχ. βίγομι. ΥἹ ρ. 266 (628 Β) 

751 Ῥοίί. (Μυ] βουϊρύοσθβ) ... ......- αὐτοτελῶς τὰ 

ἑτέρων ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν, καθάπερ ........ 
Πείσανδρος Καμιρεὺς Πισίνου τοῦ ΜΔινδίου τὴν 
Ἡράκλειαν (Ὁ). ὙὝ610Κ. Ογοὶ. ὁρ. 1 (1886) Ρ. 812. 
ποὺ. 8509. 

ΘΌΒΙάϊδ. --- ἨΘΥπΘ Εἰχοῦγβ. ΓΤ δὰ δοσρ. θη. Π - 
Ῥ. 8177 5864. --- 6] ον γα, οὁρ. 1 (1885) ρΡ. 97 8αᾳ. 
-- Μυο1})οΥ θοσ. Π ὑ. 475--.477. --ὀ Βοᾶο 1 ρ. 499 
8Β48αᾳ. -- Μυγτο Ηἱϑὺ. Τίπρ. ατγδθο. Πρ. 4δ7---462. --- 
Ῥιβαπαγὶ ἐγαρτοθηΐδ θα. Ὀαθρπον (Βοβιοαϊ οαϊὺ. Ῥάχίβ. 1840 
δρροπά. ρ. ὅ---8). 

Ῥ]αΐ. τηογϑ]. Ρ. 867 . Τῶν παλαιῶν καὶ λογίων 
ἀνδρῶν, οὐχ Ὅμηρος, οὐχ Ἡσίοδος, οὐχ ᾿Αρχίλοχος, 
οὐ Πείσανδρος .....-.. “ὲἰγυπτίου ἔσχον λόγον 
Ἡρακλέυυς ἢ Φοίνικος, ἀλλ᾽ ἕνα τοῦτον ἴσασι πάντες 
Ἡρακλέα τὸν Βοιώτιον ἡμῖν καὶ ᾿4ργεῖον. 

1, 

δίχα. ΧΥ͂ Ρ. 088 ἂο Βδοοὴὶ οὐ Ηθγου]β 1π ᾿παάϊᾶπὶ 

οχροαϊοπίθυβ ἀΐββοσοαβ: Τῶν δὲ κοινωνησάντων αὐτῷ 
(Βογοα) τῆς στρατείας (τῆς ἐπ᾽ δορνον) ἀπογόνους 
εἶναι τοὺς Σίβας, σύμβολα τοῦ γένους σώξοντας τό 
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τε δορὰς ἀμπέχεσϑαι, καϑάπερ τὸν Ἡρακλέα, καὶ τὸ 
σκυταληφορεῖν καὶ ἐπικεκαῦσϑαι βουσὶ καὶ ἡμιόνοις 
ῥόπαλον .......... καὶ ἡ τοῦ Ἡρακλέους δὲ στολὴ 
ἡ τοιαύτη πολὺ νεωτέρα τῆς Τρωικῆς μνήμης ἐστί, 
πλάσμα τῶν τὴν Ἡράκλειαν ποιησάντων, εἴτε Πεί- 
σανδρος) ἦν εἴτ᾽ ἄλλος τις᾽ τὰ δ᾽ ἀρχαῖα ξόανα οὐχ 
οὕτω διεσκεύασται). --- Ῥμ.-Εχδίοβίμ. Οδίδϑίοσ. 12 
(“έων). τινὲς δέ φασιν ὅτι Ἡρακλέους πρῶτος ἄϑλος 
ἦν εἰς τὸ μνημονευϑῆναι. φιλοδοξῶν γὰρ μόνον 
τοῦτον οὐχ ὅπλοις ἀνεῖλεν, ἀλλὰ συμπλακεὶς ἀπέπνιξε. 
λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ Πείσανδρος) ὁ “Ρύδιος, ὅτι καὶ 
τὴν δορὰν αὐτοῦ ἔσχεν, ὡς ἔνδοξον πεποιηκώς. οὗτός 

ἐστιν ὃ ἐν τῇ Νεμέᾳ ὑπ᾽ αὐτοῦ φονευϑείς. 8680]. 
δὰ αοτταδη. Ατϑΐ. ρ. 131 Βγογεῖρ (62 Β.}16)5): Ῥοσγϊδπάσιιβ5) 
Ἡμποάϊαβ ταΐοτί, θυσῃ ΟὟ ὈΧΊΠΙΟΒ ἸΔΌΟΤΘΟΒ ΗΘΓΘΌΪ18 ΤΘΙΔΟΥ86 

οδ88, ΒΟΠΟΥΪΠΟ6 δϑχϊβ ἱπ]δίθια. Ηγρῖη. Αϑβίσ. Π, 24 ρ. 

415 ϑίαν. 66 Βυπίθ. Νομηα]}} οἰΐδηι μοΟ 8:Ρ]1ὰ8 ἀϊουπΐ, 

αυοὰ Ηδγου}18 ῥυῖμϑ ἤαογιῦ πᾶθὸ οογίαϊο, οὐ αποὰ Θδυλῃ 

ἸΠΘΥΊΩΪΒ ᾿ηὐογίθοοσι. 6 δος οὐ Ριβᾶπᾶγιιϑ οὖ ΘΟΏΪΟΘΒ 

811 βου ρβοσιμΐ. 

2. 

Ῥϑυβ. Π, 87, 4: Κεφαλὴν δὲ εἶχεν (ἡ ὕὅδρα), ἐμοὶ 
δοκεῖν, μίαν καὶ οὐ πλείονας. Πείσανδρος δὲ ὁ 
Καμιρεύς, ἵνα τὸ ϑηρίον τὲ δοκοίη φοβερώτερον 
καὶ αὐτῷ γίνηται ἡ ποίησις ἀξιόχρεως μᾶλλον, ἀντὶ 
τούτων τὰς κεφαλὰς ἐποίησε τῇ ὕδρᾳ τὰς πολλᾶς. 

1) Οὗ, ν. 6δδ: Πείσανδρος ὁ τὴν ὦ Ἡράκλειαν γφόψας ποιη- 
τὴς Ῥόδιος. 2) Μ6)]. ον. 1 ". ἢ νυ. 476. 8) Πίῳ- 
δαρος συϊρο; σον, Ε]]. 4) Οὗ ἡβοῖοι. Ρ. 71 8ᾳ. Βτογϑῖς. 
δὴ 'μοζ. Ῥιθαπᾶγοβ ὁχ ΗἩΥρΊη. 
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ὃ. 

Β6801. δὰ Ρίπᾶ, ΟἹ. 1Π|, ὅῶ: Θήλειαν δὲ εἶπε (τὴν 
ἔλαφον) καὶ χρυσόχερων ἀπὸ ἱστορίας). ὁ γὰρ 
Θησηίδα γράψας τοιαύτην αὐτὴν λέγει καὶ Πείσανδρος 
ὁ Καμειρεὺς καὶ Φερεκύδης. 

4. 

Ῥαυβ. ΥἼΠ, 22, 4: Ἐπὶ δὲ τῷ ὕδατι τῷ ἐν Στυμφήλῳ 
κατέχει λόγος ὄρνιϑάς ποτε ἀνδροφάγους ἐπ᾽ αὐτῷ 
τραφῆναι" ταύτας κατατοξεῦσαι τὰς ὄρνιϑας Ἡρακλῆς 
λέγεται. Πείσανδρος δὲ αὐτὸν ὁ Καμιρεὺς ἀποχτεῖναι 

τὰς ὄρνιϑας οὔ φησιν, ἀλλὰ ὡς ψόφῳ κροτάλων 
ἐκδιώξειεν αὐτάς.) 

Αἰμοη. ΧΙ ρ. 469 Ο: Πείσανδρος ἐν δευτέρῳ 
Ἡρακλείας τὸ δέπας ἐν ᾧ διέπλευσεν ὁ Ἡρακλῆς τὸν 

Ωκεανὸν εἶναι μέν φησιν Ἡλίου, λαβεῖν δ᾽ αὐτὸ παρ᾽ 
Ὠκχεανοῦ Ἡρακλέα. ΟἿ, Ῥαμγαβ. ἔν. 7 

θ. 

β6101. δὰ Ῥιπᾶ, Ῥγίμ, ΙΧ, 188: "ονομα δὲ αὐτῇ 
(86. Απέδοὶ 8]146) ᾿4λκηίς, ὥς φησι Πείσανδρος ὁ Κα- 
μειρεύς" ἕτεροι δὲ Βάρκην. 

΄. 
Τῷ δ᾽ ἐν Θερμοπύλῃσι ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
ποίει ϑερμὰ λοετρὰ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 

1) Οὗ. ». 2117 ποῦ. 2) ΟΕ δ680]. δὰ ΑΡῸ]]. Βμοά. Π, 
1088 (πιϑανῶς δὲ ὁ Πείσανδρος τοὺς ὄρνιθάς φησιν εἰς Σκυ- 
ϑίαν ἀποπτῆναι, ὅθεν καὶ ἐληλύϑεσαν). --- Ηδοο δὰ ΗργΔΟΙΘΆΣΩ 
βρθϑοΐασθ οθηβθὺ βοδυραγὺ Ερβθι. ᾿ἰὐ. ἨΔ]. ἃ. 1840 Υο]. 1 ». 
5621, τορυρπδηὺ 8}1}; οἵ. Θαθηίχ. Ρ. 906ς. Ὀαθῦμ. δὰ Ῥβϑουᾶο. 
Ῥιβαπᾶτ! ἔτ. 19, 14. 
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Β680]. Ηδν. δὰ Αὐἱβίορῃ. Νὰ. 1060: Ἡρακλεῖ πολλὰ 
καμόντι περὶ Θερμοπύλας ᾿4ϑηνᾶ ϑερμὰ λουτρὰ ἀνα- 
δέδωκεν. Πείσανδρος .. Τῷ --- ϑαλάσσης“. Ζθμοῦ. 
ΥΙ, 49: Ἢ γὰρ ᾿Αϑηνᾶ τῷ Ἡρακλεῖ ἀνῆκε πολλαχοῦ 
ϑερμὰ λουτρὰ πρὸς ἀνάπαυλαν τῶν πόνων, ὥς φησι 
καὶ Πείσανδρος ὃ ποιητὴς ἐν τοῖς περὶ Ἡρακλέους. 

, Βατροογαΐ. ν. Θερμοπύλαι. 

8. 

Οὐ νέμεσις καὶ ψεῦδος ὑπὲρ ψυχῆς ἀγορεύειν. 
βίον. ΕἸοΣ], ΧΙ, 6 [0]. 1 Ρ. 272 Οαἰβέ, οᾶ. [1μγ85.]: 

Πεισάνδρου. «Οὐ --- ἀγορεύειν. Ῥοίΐοτδπὺ μαᾶθ0 ἴῃ 

βίοχία Οθγοορυσα ἀ1ο1 “, Καὶ, Ο, ΜΆ]]οΥ. 

9. 

Νοῦς οὐ παρὰ Κενταύροισι. 
Ηόθγομ. Νοῦς --- Κενταύροισι“.. παροιμιῶδες. ἔστι 

δὲ Π(ε)γισάνδρου κομμάτιον, ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων τατ- 
τόμενον. [Οἷ(ἡ Μοίποκο Εγδρτητα. Οὐχὰ. 1 ρ. 162. ΟΝ 

Ῥμού. δυϊΔ. Ῥιοροπίαη. ΥἹ, 84. Αροβίοὶ. ΧΙΠ, 74 [ΧΗ] 

12 Τιουΐβοι.} οἷο. 
10. 

Δικαιοτάτου δὲ φονῆος. 
ΟἸγταρίοᾶογ. δὰ Ρ]αὺ. ΑἸοῖν. ρ. 166 Οχϑυζογ: ᾿Ἑκάτερος 
(86. Ῥοσϑϑὰβ Ηθγοῦ]θβαθιθ) μὲν γὰρ ἐπὶ καϑάρσει τῶν 
κακῶν γέγονε, καὶ γὰρ καὶ ὁ Ἡρακλῆς" διὸ φησὶ περὶ 
αὐτοῦ ὁ Πείσανδρος" ..δικ. --- φονῆος“. ἐπὶ γὰρ 
καϑαρότητα φόνους ἐποέξι. 

11, 

ἀέ. 
ὍὌτδιητη. ἴθ Οτϑα. Απθοᾶ. Ῥαγ. ΠΠ ἡ. 821: ἔστε δὲ καὶ 
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ἀέ παρὰ Πεισάνδρῳ Καμιρεῖ). ΟΕ, Εΐγπι. αυά. ν. ἀεί 
(Ὁ. 9 οχσίχ.) ασϑρ. Οοχίπίμ. ρ. 8347 Βομαθί, 

ΡΑΝΥΑΒΒΊΙ 5. 

Βυϊά. ν. [Π| 2 Ρ». ὅ6 Βοχιημ.]: Πανύασις, Πολυάρ- 
χουΐ, ᾿4λικαρνασσεύς ὃ). [τερατοσκόπος καὶ] ποιητὴς 
ἐπῶν" ὃς σβεσϑεῖσαν τὴν ποιητικὴν ἐπανήγαγε. “Ζ᾿οῦρις 
δὲ Διοκλέους τε παῖδα ἀνέγραψε καὶ Σάμιον" ὁμοίως 

δὲ καὶ Ἡρόδοτος Θούριον. ἱστόρηται δὲ Πανύασις 
Ἡροδότου τοῦ ἱστορικοῦ ἐξάδελφος. γέγονε γὰρ 
Πανύασις Πολυάρχου. ὁ δὲ Ἡρόδοτος Μύξου, τοῦ 
Πολυάρχου ἀδελφοῦ. τινὲς δὲ οὐ Δύξην, ἀλλὰ Ροιώ, 
τὴν μητέρα Ἡροδότου, Πανυάσιδος ἀδελφὴν ἱστόρησαν. 
ὁ δὲ Πανύασις γέγονε κατὰ τὴν οη΄ ὀλυμπιάδα' κατὰ 
δέ τινας πολλῷ πρεσβύτερος" καὶ γὰρ ἦν ἐπὶ τῶν 
Περσικῶν. ἀνῃρέϑη δὲ ὑπὸ “Μυγδάμιδος τοῦ τρίτου 
τυραννήσαντος Ἁλικαρνασσοῦ. ἐν δὲ ποιηταῖς τάττε- 
ται μεϑ᾽ Ὅμηρον κατὰ δέ τινας καὶ μεϑ᾽ Ἡσίοδον 
καὶ ᾿Αντίμαχον. ἔγραψε δὲ καὶ Ἡρακλειάδαἢ) ἐν 
βιβλίοις ιδ΄, εἰς ἔπη 9΄. 

ΟΣ Ῥχοοὶ, ἴπ Ομγϑβίοτα, 1 (βαργα ρ. 348). ---- Απο- 
Ὥγτα. 0. τι. Αἢ. Ὅσχου. Πρ. 189. Απαάγσγοῃῖοὶ Ἰοοαπὶ 
ϑαρτα (ρ. 3948) Ἰδυδδέτπι. 

Ῥίομγϑ. Ηδΐοατη. σοίθ. βΒοσσ. οϑπβ. Π1, 4. Πανύασις 
δὲ τάς τ᾿ ἀμφοῖν (Ηροβιοαϊ οὐ Απίπη8ο}) ἀρετὰς 

1) καὶ μηρδὶ Οοᾶ.; ογω. ὕστϑσθθσ. 2) ΟἿ Ῥαυβ. Χ, 8, 9 (6). 
8) ΟἿ ΟἸομι. ΑἸοχ. Βέσοση. ΥΙἹ ρ. 266 (628 Β) 8.10. 151 Ροδί. 
4) Ἡράκλεια ποτηθη οδὺ οδυσαΐηΐβ ἂρ. Αἴμϑῃ. ΟἼθια. 8]10ο5. ΟἿ. 
Ἰηΐτϑ. 
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ἠνέγκατο, καὶ αὐτῶν πραγματείᾳ καὶ τῇ κατ᾽ αὐτὸν 
οἰκονομίᾳ διήνεγκεν. 

Ουϊπὶ!]. Χ, 1, ὅ4. Ῥαηγδβὶη, οὁχσ αἰχοαὰθ (86. Ηθβίοῦο . 
οὐ Απέϊπιϑομο) τοϊχίαμα, ρῥυΐϊαπὺ ἱπ Θο]οαπομο πθυΐγ]αβ 
δθαῦϑτο υἱσύα θβ, δ᾽ύθχσθμη ἔβιηθῃ, 80 60 πλδ οί, δ] ύοσαπι 
ἀἸΒΡΟΠΘΙΑῚ τϑύϊοηθ ΒΌΡΘΓΔΥΣ. 

Βα Βιαϊα. ΒΌΠΟΚΘ 0 ῬΔΏΥΔΒΙΟΙΒ νἱΐα οὗ γροδβὶ, 
Βομηδο 1887. ἸΤΣΒΟΒΙΊΓΏΘΥ ῬΔΏΥΘΒΙΟΙΘ ἔγαρυδοιῦδ, ῥγδθ- 
1η188158 ἂἄἀθ Ῥ,ι νἱίΐαβ οὐ οδιτηϊπῖριιβ ὀοχῃητηθηΐδ ομθτι8, 
γυδίῖθ), (1886.). 1842. Ὀάνποσ 1. 1. (τ. ϑβϑᾶργβ) Ῥ. 
18---20. Μοίηθ Κὸ Α:8). ΑἸοχδπαγ, Ρ. 868---59700.. Νἕκϑο 

,ΟΒοΟ 1}. Ρ. 14 βᾳᾷᾳβ.Ί. ΜαΘ]]6Υ θοχ. Π Ρ. 471 β8ααβ. Ε΄6Κ- 
Βύθίμ ἴῃ ΕὙΒΟΙΣ Επογο). ΠῚ, 11 Ρ. 8 βαα. Βοαθ [ ". ὅ08 Βαᾳ. 

ἨΒΒΑΟΙῈΕ Α. 

ΟἸθμι. Α]οχ. ϑίχσοια. ΥἹ ρ. 266 (628 Β) 851». 781 
Ῥοὐξ, (Μυ} βουϊρίογθβ) .... αὐτοτελῶς τὰ ἑτέρων 
ὑφελόμενοι, ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν, καϑάπερ ..... Πα- 
νύασίς τε ὁ ᾿Δλικαρνασδσεὺς παρὰ Κρεωφύλου ἢ τοῦ 
Σαμίου τὴν Οἰχαλίας ἅλωσιν. ΟἸομαοηίΒ γοτῦα Ἰδυδαὺ 
ΕπΒοῦ. Ῥγδορ. Εἰνδηρ. Χ, 2 υ. 462 Ὁ. 

1, 2. 

Δέρμα τε ϑήρειον Βεμβινήταο λέοντος. 

Καὶ Βεμβινήταο πελώρου δέρμα λέοντος. 
Βίοριι. Βγζ. νυ. Βέμβινα" κώμη τῆς Νεμέας ........ ὃ 
πολίτης Βεμβινίτης ...... ὡς Πανύασις ἐν Ἡρακλείας 
πρώτῃ οδέρμα --- λέοντος“. καὶ ἄλλως ,»καὶ --- λέοντος“. 

1) Κλεοφύλου ΟἸοτα. 
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8. 

Ῥμ.-Εγδίοβίμ. Οδἰαϑί. 11 (Καρκίνος). Οὗτος δοκεῖ 

ἐν τοῖς ἄστροις τεϑῆναι δι’ Ἥραν. ὅτι μόνος, Ηρακλεῖ 
τῶν ἄλλων συμμαχούντων), ὅτε τὴν ὕδραν ἀνήρει, 
ἐκ τῆς λίμνης ἐκπηδήσας ἔδακεν αὐτοῦ τὸν πόδα, κα- 
ϑάπερ φησὶ Πανύασις ἐν Ἡρακλείᾳ. ϑυμωϑεὶς δ᾽ ὁ 
Ἡρακλῆς δοκεῖ τῷ ποδὶ συνθλάσαι αὐτόν. Ἑδάθιῃ 
πΑτγϑὺ Ξ6080.. δὰ ἀϑυζωδῃ. Ασϑῦ. ρ. ὅ1 Βυ}}. [128 Βυϑυβ. 

οὗ. ρ. 70]. Οὗ 8680). δὰ Αταὶ. 147. Ῥδδνοσίη. ν. 

καρκίνος. νΡ. 991 δ8ᾳ. Β48. 

4. - 

Τοῦ κεράσας κρητῆρα μέγαν χρυσοῖο φαεινόν, 
σκύπφους αἰνύμενος ϑαμέας πότον ἡδὺν ἔνειμεν. 

Αἰμοη. ΧΙ Ρ. 498 Ὁ: Πανύασις τρίτῳ Ἡρακλείας φησί 
οτοῦ --- ἔπινεν“. 

ὄὅ. 

Καί ῥ᾽ ὃ μὲν ἐκ κόλποιο τροφοῦ ϑόρε ποσσὶ Θυώνης. 
ΒΟΒ0]. δὰ Ριπᾶ, Ργίμῃ. ΠΙ, 177: Θυώνην τὴν Σεμέλην 
λέγει. ..««νς ἔνιοι δὲ τὴν Θυώνην ἑτέραν τῆς .Σε- 
μέλης φασὶν εἶναι, τροφὸν τοῦ Διονύσου, ὥσπερ Πα- 
νύασις ἐν- τρίτῳ Ἡρακλείας" .,(καί ῥ᾽ --- Θυώνης“. 

6. 

ΟἸθα. ΑἸοχ. Ῥχοίσ. ρ. 10 (28 Α) ὅγ10. 81 Ῥοΐϊ. 
Ναὶ μὴν καὶ τὸν ᾿Διδωνέα ὑπὸ Ἡρακλέους τοξευϑῆναι 

1) τοῦ Ἰολάον συμμαχοῦντος 416; τῶν περὶ Ἰόλαον συμ- 
μαχούντων ΚΟρΡίθτθ. Οἷ. Αγρο]Ἱοάᾶ. ΠΙ, ὅ, 2. 

Ετάρτα. ΤΥ. 1. Ἐοχί. φαειμοῦ. 232. ἔνειμεν ἘΚΟΘΟὮΪΥ 6081. 
ΘΡ. [1 ν. 14; ἔπινεν γαυϊψο. 
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Ὅμηρος λέγει καὶ τὸν Ἥλιον αὐτὸν) Πανύασσις 
ἱστορεῖ. Οἷ, Αρο]]οᾶον. Π, ὅ, 10, ὅ: ϑερμαινόμενος δὲ 
ὑπὸ Ἡλίου κατὰ τὴν πορείαν, τὸ τόξον ἐπὶ τὸν ϑεὸν 
ἐνέτεινεν. ὃ δὲ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ ϑαυμάσας χρυ- 

σοῦν ἔδωκε δέπας κτλ. (ἔταρτο. 7). 

Ί. 

Αἰμθη. ΧΙ ρ. 469 Ὁ: Πανύασις δ᾽ ἐν πρώτῳ δ) 
Ηρακλείας παρὰ Νηρέως) φησὶ τὴν τοῦ Ἡλίου φιά- 
λην κομίσασϑαι τὸν Ἡρακλέα καὶ διαπλεῦσαι εἰς ᾿Ερύ- 
ϑειαν. Μβοτοῦ. ϑ'αύ. Υ, 21 8 19: Ῥοοῦϊο δυΐθμι Ηθυ- 

ΘΌ]θπὶ γϑούΐυπι δὰ ᾿Ερύϑειαν ἰᾷ οδὺ ΗἸβρϑηΐδθ ἰπϑυϊδπι 
ΠΑΥΪρΆ886 οὖ ῬΘΏγΔΒ18, ΘΩΥΘΡΊῸΒ ΒΟΥΡίου Οτδθοοόσυμα, ἀϊοὶ 

οὐ Ῥμογθογαᾶθβ δυοίοσ οϑί. 

8. 

5ΟΒΟ]. ΗΔ]. ΑἸ. Ὑιμᾶ. ὅ0 δ Ἠομ. Οἀ. μ, 801: 

Πανύασις φύλακα τῶν Ἡλίου βοῶν Φάλακρόν) φησι 
γενέσϑαι. 

1) 1], Ε, 896 εΕᾳᾳ. 2) τὸν Ἥλιον αὐτὸ) 819 Βογτο ΓΝ 
ἈΑΡο]]οά. Ρ. 161; τὸν Ἠλεῖον Αὐγέαν νυΐρο. --- Οοά. ΟΟ]]ορῚ 
ΠΟΥΪ τὸν ἡλίου Αὐγέαν, απᾶρ Ῥοίζΐον τὰς ἡλίου αὐγάς. --- ΕαΙθδ 
οὑπὶ ὙΘΙῚΒ οοτητη χα, ἰγϑαϊὺ 5080]. δὰ Ἰοὺ. 0]. ΙΥ̓ ῥ. 101 ΚΙ.: 
δαίμων τις οὗτος Ἡλεῖος Αὐγέας, ἐναντίος τῷ Πλούτωνι, ὃν καὶ 
τοξευόμενον ὑπὸ Ἡρακλέους Πανύασσις εἰσάγει. 8) πρῶτῳ 
οουταρύαμι, τετάρτῳ ὈΌΘΌη. Ρ. 14. --- 4) ,Ρ6 ραχθυβ Νογοὶ 18 
Ὧ8ὸ ἴϑ0υ}]Δ οὗ Ηργηΐαα δὰ Αροϊ]οάογυ. Ρ. 170 βα." Ὀυθθη. 
ὅ) Φάλακρο»] Φυλαϊκον Ηδι]. Φυλάκιον ΑἸταῦχ. Φυλαιον Ὑ]πα. 
- Ῥδηγαβὶβ αιταθηδοσατα 1Π]Ἰοσυὰσὰ ουθθοάθτα Ὡθαὰθ ῬΒΥ]ΔΟΙΌΠΙ 
πθαὰθ ῬὨΣ]δθαμπι ΒρροἸ]ανοσαῦ, 808 δοΐ Ῥμγίϑουτα, αὐυοα ἔτθ- 
αυθηβ ἴῃ ἔοι] 8 ρτϑθοῖβ ποιρθ δϑὺ, δῦ αὐοὰ πιϑρ18 ΟΥΘᾺΟ 
ῬΒΘΙΔογαα“". Μοΐηοῖο Αμ8]. ΑἸοχ. Ρ. 870. 
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9. 

Ῥαυβ. Χ, 29, 9 (4): Πανύασις δὲ ἐποίησεν ὡς 
Θησεὺς καὶ Πειρέϑους ἐπὶ τῶν ϑρόνων παράσχοιντο 
δὄχῆμα οὐ κατὰ δεσμώτας, προσφυὲς δὲ ἀπὸ τοῦ χρω- 
τὸς ἀντὶ δεσμῶν σφίσιν ἔφη τὴν πέτραν. 

10. 

ΕΘΠΟ]. δᾶ αογα. Αγδαύ, ρ. 61 Βγογϑίσ ιοιδανῦ, οὕτα 
δι χτηδ]α δυγοα ργοΐοούιβ οδϑοὺ (Η ϑυου]98), αὖ τοίοστὶ Ῥαηυ- 
85518 ΗΘΥΔ0168, ΒΘΥΡΘῺΒ Βογίοσια ουϑύοβ ᾿ΠΠ],ΊΘΏΒ86 τηδρτι]- 
ὑπ η15 ἸὩβουηηΐδϑαθσθ [11886. Οἱ οὐτὰ ΗΘΥΟᾺ] οὐδυϊ ογιῦ 
σἱοϊοσα 0 Ι]ΔΧΊΤΩΟ ῬΟΙΟ]Ο ΗΘΥΘΆ]ΘΒ ΔΌΙΘΥΙ , [ΙΟΥΪΒ ΠΟ 
Ἰδθοσδπι τηθιιοσΐδθ αἀϊρηῦθη Βοπογαγὶΐ οἷο. (ΟἿ, 8680). 
Βίχοζζ. ρ. 118 Βτ.) --- Ηγρίη. Αϑίχοῃ, 11, 6 ρ. 41 Βαυπίο. 
Ἐπρομδδίη. Ἡυπὸ Εγαίοβίμθηθθ Ηθγοῦ]οαι αἰοῖῦ, ΒΌΡΓΤ 
αἀγδοοόθθτη ΟοοΟἸ]]οοδίαμ ......... θα 6 ρϑτγαίαια αὖ δὰ 
αἀθϑοογίδηαπμι, 51 ]ϑίγα τῆϑηὰ Ρ6]]6 τὰ ἸΘΟμΐΒ, ἀσχύγα Οἰδύϑηῃ 
ἰοπθηΐθη. Οομπδίυ ἰηὐΐουῆσοοσυθ αἀγδοοθθ Ηοδβρουϊαυχα 
ουϑίοαθημ, αὶ πυγηαῦϑηηῃ ΟΟἾ]ΟΒ ΟΡΘΙΊΒΒΘ ΒΟΙΏΠ0 Οοϑοίῃβ 
ΟΣΙϑυϊπιδίυγ, αὐο Ι]8ΡῚΒ Οὐδϑίοβ δαροβιύαβ θβθθ ἀθιμοηβίγᾶ- 
αν. ὸ αὑο οἴΐδια ῬϑηγαβὶΒ ἴθ Ἠθγϑοϊθα ἀϊοὶϊύ. --- ΟΕ, 
Ανίϑῃ. Ῥῃδομοιη. 17ὅ 84.ᾳᾳ. Ῥδηγαϑὶ 5866 ποίδ ὑδυθη, ουἱ 
Ἰοπρίου δοίδϑ [ οχυϊ οχουββὶϑ ἀγοδπᾶ ϑχογαϊω γὑϑρὰβ οἷο. 
- Ῥβ.-Εγαϊοβίμ. Οδίαβϑί. 4. ὅομοὶ. δὰ ἀσταΐ. 48. 

11. 

ϑύθρῃ. Βγζ. νυ. ᾿'Ζσπίς. ἔστι καὶ πέραν Πίσης, ὡς 
Πανύασις ἐν Ἡρακλείας ἑνδεκάτῃ. ΟἿ, ΜΏ6]1. Ῥοτν. 1 

ν. 414). 
12. 

ἐεῦν᾽ ἄγε δὴ καὶ πῖν᾽" ἀρετή νύ τίς ἐστι καὶ αὕτη, 
ὃς κ᾿ ἀνδρῶν πολὺ πλεῖστον ἐν εἰλαπίνῃ μέϑυ πίνῃ 

1),.Ὁ 160 ατγὅἅπασπρ ἀοΥ οἸγταρίβομθη 1616 τὰ ΨΟὨ] δυβῦ᾽ 
ἔτη οἰἤΐδθῃ Βύομο σοσ. 

Ἑρΐος. ατσ. Ἐσασιηθδία. 1. 117 
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εὖ καὶ ἐπισταμένως, ἅμα τ᾽ ἄλλον φῶτα κελεύῃ: 
ἷσόν 8’ ὅστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ ἐν πολέμῳ ϑοὸς ἀνὴρ 
ὑσμίνας διέπων ταλαπενϑέας, ἔνϑα τε παῦρονε͵ ὅ 
ϑαρσαλέοι τελέϑουσι μένουσί τε ϑοῦρον ἴΔρηα" 
τοῦ μὲν ἐγὼ ϑείμην ἴσον κλέος ὅστ᾽ ἐνὶ δαιτὶ 
τέρπηται παρεὼν ἅμα τ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώγῃ" 
οὐ γάρ μοι ξώειν γε δοκεῖ βροτὸς οὐδὲ βιῶναι 
ἀνθρώποιο βίον ταλασίφρονος, ὅστις ἀπ᾽ οἴνου 10 
ϑυμὸν ἐρητύσας πίνει ποτὸν ἄλλ᾽ ἐνεόφρων᾽" 
οἶνος γὰρ πυρὶ ἶσον ἐπιχϑονίοισιν ὄνειαρ, 
ἐσθλόν, ἀλεξίκακον, πάσης συνοπηδὸν ἀοιδῆς" 
ἐν μὲν γὰρ ϑαλίης ἱλαρὸν μέρος ἀγλαΐης τε, 
ἐν δὲ χοροιτυπίης, ἐν δ᾽ ἱμερτῆς φιλότητος" 1ὅ 
τῷ σὲ χρὴ παρὰ δαιτὶ δεδεγμένον εὔφρονι ϑυμῷ 
πίνειν, μηδὲ βορῆς κεκορημένον ἠύτε γῦπα 
ἦσϑαι πλημμύροντα λελασμένον εὐφροσυνάων. 

Βίο". ΕἸΣ. ΧΥ͂ΠΙ, 22 [Υο]. 1 ἡ. 8517 Οαϊβέ, οἂ. 1,105.]: 

Πανυάσιδος. .,ξεῖν᾽ --- εὐφροσυνάων“. ΡΥ. 12--18 

ΕΊάρτη. ΧΙ]. 4. ϑοὸς Βυβραοίυχη. --- ὅ. ᾿αροθδίυν ἔνϑα δὲ; 
ΟΟΥ. ΒΙΌΆΠΟΚ. -- 8. λαὸν ἀνώγῃ! φῶτα κελεύῃ Μοίποκο. --- 
9. οὐδὲ] ἠὲ Βτυμοῖκ. --- 11, ἄλλ᾽ ἐνεόφρων ὙΑΙΟΚ. Ῥτὸ γυ]ραίο 
ἄλλο νεόφρων; ἀλλὰ κενόφρων ϑομδοῖοτν. --- 18, πάσῃ --- ἀνίῃ 
Αἰμθη. 5π|4. πάσῃ -- ἀοιδῇ  ϑΙ6Κ., πάσῃ --- ἀδείῃ ὕϑοοῦβ δὰ 
Απΐμο]. Ῥα]αῦ. Ὁ. 610. --- 14. ἱλαρὸν] δῖ. ΚΟΘΟΒΙῚΥ Οοπΐὶ. οΡ. 1 
Ρ. 10 864. οὗ, Μοΐῃοι. Απαδϊθοῦ. Οὐδ. δὰ Αὐβϑη. ρ. 20. ἱερὸν 
ον. οὗ δὰ Τιΐδηοιη. ἔγαρτη. 6. --- ἐρατὸν Αἴμοι.; ἐρατῆς 
68, Μοΐμοκο. --- 16. φιλότητος] Αρυᾶ ϑδίορθδουχα ἸορσδαΣ φιλότη- 
τος᾽ ἐν δέ τε μὲν ϑήρης καὶ δυσφροσύνης ἀλεγεινῆς 
τῷ σὲ χρὴ κτλ. Ησπο γούβῦσῃ ροοίβο δια ἀἱοδηῦ ΟἸΏΠ 68 Ῥγϑοῦου 
ΘΙ Κατα, ααὐλ ΑΜ8]. ΑἸοχαπᾶγ, Ρ. 866 οχ Ηθβυοῆϊο ν. μενϑή- 

ραις οὐ Εἴγιη. Μ. ρ. ὅ08, 6 μενϑῆραι 00]1. Ῥμοῦ. Ρ. 26ὅ8, 16 
ἐν δέ τε μενθήρης Ἰορθμάστα οθηδβοὺ ϑαἀποίϑηβ,, Ηδ6 001- 
τϑούΐζμθ ϑάτηξεθα 11}1} ἰδπὶ 116 νοϑθὰβ βαῦοῖ αὐοαὰ πῃ 810 
Ὡρ ἀβδίταθτη" (ἢ --- οὗ. ν. 11 τῷ σὲ χρὴ --- εὔφρονι ϑυμῷ κτλ.). 
17. βορῇ κεκακωμένον ΒίοὈ. --- γῦπα) παῖδα ΑἰΒ. 
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αθεσὺ Αἰμοῃ. Πρ. 87 Α; νυ. 12--18 ϑυϊᾶ, ν. οἶνος 
[Π|Φ,.2 ν». 1277 Βοιμῃ.]. 

18, 

Πρώτην μὲν Χάριτές τ᾽ ἔλαχον καὶ ἐύφρονες Ὧραι 
μοῖραν καὶ Διόνυσος ἐρίβρομος, οἵπερ ἔτευξαν. 
τοῖς δ᾽ ἔπι Κυπρογένεια ϑεὰ λάχε καὶ Διόνυσος. 

ἔνϑα τε κάλλιστος πότος ἀνδράσι γίγνεται οἴνου, 
εἴ τις τόνγε πίοι καὶ ἀπότφοπος οἴκαδ᾽ ἀπέλϑοι ὅ 

δαιτὸς ἀπὸ γλυκερῆς, οὐκ ἄν ποτε πήματικύρσαι" 
ἀλλ᾽ ὅτε τις μοίρης τριτάτης πρὸς μέτρον ἐλαύνοι 
πίνων ἀβλεμέως, τότε δ᾽ ὕβριος αἶσα καὶ ἄτης 
γίγνεται ἀργαλέη, κακὰ δ᾽ ἀνθρώποισιν ὀπάζξει. 
ἀλλὰ πέπον, μέτρον γὰρ ἔχεις γλυκεροῖο ποτοῖο, 10 
στεῖχε παρὰ μνηστὴν ἄλοχον, κοίμιξε δ᾽ ἑταίρους" 
δείδια γὰρ τριτάτης μοίρης μελιηδέος οἴνου 
πινομένης μή σ᾽ ὕβρις ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ἀέρσῃ, 
ἐσϑλοῖς δὲ ξενίοισι κακὴν ἐπιϑῆσι τελευτήν. 
ἀλλὰ πιϑοῦ καὶ παῦε πολὺν πότον. 1ὅ 

Αἰμθῃ. 11 ρ. 86 Ὁ: Πανύασις δ᾽ ὁ ἐποποιὸς τὴν μὲν 
πρώτην πόσιν ἀπονέμει Χάρισιν “Ὥραις καὶ Διονύσῳ, 
τὴν δὲ δευτέραν ᾿Αἀφροδίτῃ καὶ πάλιν Διονύσῳ, ὕβρει 
ὃὲ καὶ ἄτῃ τὴν τρίτην. Πανύασίς φησι πρώτην 
--- πότον “. 

Ετάρτὰα. ΧΠῚ. 1. Τιοροραΐαῦ πρῶται; θπι. ΒΟΘΒΟΠ6]. --- 
ὅ. τόνγε πίοι Κοθομϊγν 1. 1. Ὁ. 14. μὲ πέοι Ο. γε πίοι οοἄδχ 
ἨοΘβΟΒθ 11. μὲν πένοι ΟΜ ΘΙΡΏ. --- 6. κύρσας ϑομπτοῖρῃ. --- 
14. ἐσϑλ. ἐν ξεν. κακὴν δ᾽ ἐπιθήσειε ἸΙΌΥΙ; οοΥν. ΕἼΠΟΙ. ΝΜ ποθ. 
[ἐσθλοῖσιν ξενέοισι κακὴν ἐπιθεῖσα τεῖΔ. ΤαοοῦΒ δὰ Απίύμο!]. Ρα]. 
Ρ. 6677]. --- 16. ἀλλὰ πιθοῦ ΜοΐηθΚθ Ῥχὸ νυ]ραίο ἀλλ᾽ ἄπιθι. 

11} 
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14. 

Οἶνος δὲ ϑνητοῖσι ϑεῶν πάρα δῶρον ἄριστον, 
ἀγλαός" ᾧ πᾶσαι μὲν ἐφαρμόξουσιν ἀοιδαί, 
πάντες δ᾽ ὀρχηϑμοί, πᾶσαι δ᾽ ἐραταὶ φιλότητες. 
πάσας δ᾽ ἐκ κραδίης ἀνίας ἀνδρῶν ἀλαπάζξει 
πινόμενος κατὰ μέτρον, ὑπὲρ μέτρον δὲ χερείων" ὅ 
ἡ γάρ οἷ ἄτης τε καὶ ὕβριος αἷσ᾽ ἅμ’ ὀπηδεῖ. 

Αἰμοι. ΠΡ. 86 Ε --- 87 Β: Πανύασις δὲ λέγει ., οἶνος 
-- εὐφροσυνάων““ (Βταρτα. ΧΤΙΙ, 12 ----18). καὶ πάλιν 
οἶνος --- χερείων““ (γ. 1---ὅ). Μογθύμι βοχίαπι 1άθπὶ 
Ρ. 86 Ὁ ἔγαριηθπίο ΧΙΠ Ἰαυᾶδίο αϑοτὺ (καὶ ἑξῆς περὶ 
ἀμέτρου οἴνου .. ἐκ γάρ οἵ --- ὀπηδεῖ“). --- ἨοΒ γογβαβ 
ΘΟΠΣ ΠρΟμο08 ο880 τυἱαϊ Μοίποθ. Οὗ, Αμδ]. . ΑἸοχϑμᾶγ. 

Ρ. 866. --- . 1. 5 οὐναῦ ΟἸθμι. ΑἸοχ, ϑΐγοιη. ΥἹἱ ρ. 264 

(622 Α. Β) ὅγιν. 7142 Ῥοί. 

Ἐγχαρίοτα. 4. 12---1Ἰ4 δὰ οομγίνιαα δρυὰ Ῥμοϊυμι 
οθπΐδαχαπι τού] Μ6]]. θοΣ. ΠῚ ἡ. 478. 

18. 

Παρνησὸν νιφόεντα ϑοοῖς διὰ ποσσὶ περήσας 
ἵκετο Κασταλίης ᾿ἀχελωίδος ἄμβροτον ὕδωρ. 

Ῥαυβ. Χ, 8, 9 (6): Πανύασις δὲ ὁ Πολυάρχου πεποιη- 
κὼς ἐς Ἡρακλέα ἔπη ϑυγατέρα ᾿“χελῴου τὴν Καστα- 
λίαν φησὶν εἶναι" λέγει γὰρ δὴ περὶ τοῦ Ἡρακλέους᾽ 
ο  Παρνησὸν --- ὕδωρ“. ΟΥ ΜΈ9]1. Ῥοῖ. 1 Ρ». 480 ᾿). 

Ετδρτα. ΧΙΥ͂. 1. ὡς οἶνος ὃν. ΟἸθιι. --- 2. ἀγλαόν φῥτδθία- 
110 Μοΐμοκο Αμ8]. οὔἱύ. δᾶ Αἰβϑῃ. Ρ. 30. --- ὅ. ὑπέρμετρος ΟἸ6πι. 
-- 6. ἦ γάρ] 51. Μοίποιο Απδ]. ΑἸοχϑῃᾶν. Ρ. 366 πού.; ἐκ γὰρ 
οοὔᾶ. Αἰδθπ.; καὶ γάρ Νάθκο. ---- αἷσ᾽ ἄμ᾽ Νοκο; αἷσα νυϊ]ρῸ. 

1) ὔδὸσ νομ ἔλθου βολθυσαῦίῃ ἰθἀογραοαγίοκίο Η61ὰ πθα- 
ἀοῦ β1ο 8 πῃ ἃπ θα βἅμπηθηδθῃ αοὐὺ Αρο]ίοῃ. “ 
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16. 

Ἰλὴ μὲν Ζ4ημήτηρ, τλῆ δὲ κλυτὸς ᾿Δμφιγυήεις, 
τλῆ δὲ Ποσειδάων, τλῆ δ᾽ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων 
ἀνδρὶ παρὰ ϑνητῷ ϑητευέμεν εἰς ἐνιαυτόν. 
τλῆ δὲ καὶ ὀβριμόϑυμος Ἴάρης ὑπὸ πατρὸς: ἀνάγκῃ. 

ΟἸθμι. ΑἸοχ. Ῥχοίγ. ρ. 10 (32 Ὁ) ὅγὶ0. 80 Ῥοϊ. Πανύασ- 
σις γὰρ ....«.{{ὉὉ καὶ ἄλλους παμπόλλους ἀνθρώποις 

λατφεῦσαι ϑεοὺς ἱστορεῖ, ὧδέ πως γράφων" ..τλῆ --- 
ἀνάγκῃ “., καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. ΟἿ, ΜΌΘ]. 1. 1. Ρ. 487. 

11. 

Νύμφαι ...... ᾿ἀχελήτιδες. 
5080]. δ. δα ΑΡ0]]. Βμῃοάᾶ. ΙΡ, 1149: Πανύασις δὲ 

ἐν “υδίᾳ τὸν Ἡρακλέα νοσήσαντα ἢ τυχεῖν ἰάσεως 
ὑπὸ Ὕλλου τοῦ ποταμοῦ, ὅς ἐστι τῆς Δυδίας" διὸ καὶ 

τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ Ὕλλους ὀνομασϑῆναι. --- 
Θ080]. Ψιοῦ, δὰ Ηομι. Π. 4, 616 ἀμφ᾽ ᾿4χελώιον] Τινὲς 
ἀμφ᾽ ᾿Δχελήσιον. ποταμὸς δὲ Δυδίας, ἐξ οὗ πλη- 
ροῦται Ὕλλος. καὶ Ἡρακλέους νοσήσαντος ἐπὶ τῶν 
τόπων, ἀναδόντων αὐτῷ ϑερμὰ λουτρὰ τῶν ποταμῶν, 
τοὺς παῖδας Ὕλλον ἐκάλεσε καὶ τὸν ἐξ Ὀμφάλης 

᾿Αχέλητα, ὃς “υδῶν ἐβασίλευεν. εἰσὶ δὲ καὶ νύμφαι 
᾿4χαλήτιδες, ὥς φησι Πανύασις. --- ϑίορῃ. Βγ:. ν. 
᾿Δκέλης. πόλις Μυδίας. οἵ πολῖται ᾿άἀκέλητες, τὸ ϑηλυ- 
κὸν ᾿ἀκελῆτις. ἔοικε δὲ λέγεσθαι ἀπὸ ᾿Ακέλου. τοῦ 
Ἡρακλέους καὶ Μαλέδος παιδός, δούλης τῆς Ὀμφάλης, 
ὡς Ἑλλάνικος κτλ. 

Ετας. ΧΥ͂Ι. 8. ϑητευσέμεν ΟἸΘη. --- 4. ᾿οροῦδίυν ἀνάγκης; 
σου, υρηύζ. ΘΌΘΌΩ. 

1) Νοκο Ομ ϑμ. ᾿. 160. 
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18. 

Ἔνϑα δ᾽ ἔναιε μέγας Τρεμίλης καὶ ἔγημε ϑύγατρα, 
νύμφην ᾿Θθγυγίην, ἣν Πραξιδίκην καλέουσι, 
Σέβρῳ ἐπ᾽ ἀργυφρέῳ ποταμῷ παρὰ δινήεντι᾽ 
τῆς δ᾽ ὀλοοὶ παῖδες Ἰλῶος Ξάνϑος Πίναρός τε 

καὶ Κράγος, ὃς κρατέων πάσας ληίξετ᾽ ἀρούρας. ὁ 
Βίορῃ. Βγ2. νυ. Τρεμίλη" ἡ Δυκία ἐκαλεῖτο οὕτως ἀπὸ 
Τρεμίλου, ὡς Πανύασις" .. ἔνϑα --- ἀρούρας“. Οἔ 
ΜῈ9]]. θοῦ. Π γ. 474. 

έ 

19. 

Ξ680]. δὰ Επτ. Α1ο. 1: ᾿ζπολλόδωρος δέ φησι κε- 
ραυνωϑῆναι τὸν ᾿Ασκληπιὸν ἐπὶ τῷ τὸν [Ἱππόλυτον 
ἀναστῆσαι, ᾿Δμελησαγόρας δὲ ὅτι Γλαῦκον, Πανύασις 
ὅτι Τυνδάρεων. Οἷ, Αἀποίαί. τηᾶγρίη. δὰ ΑΡρο]]οᾶογ. 
ΠῚ, 10, 4. ϑδϑοχί. ΕΠΡΙΥ. δᾶν. υιαίῃ. 1, 261, Ῥμι]οᾶθχα. 

περὶ εὐσ. ν. 11 ΑοτηρουΣ. 

20. 

Ἔν Πύλῳ ἠμαϑύεντι. 
ΟἸθα. ΑἸοχ. Ῥσγοίγσ. ρ. 10 (28 Α) ΚΆ.10. 81 Ῥοίί. Τὴν 
Ἥραν τὴν ξυγίαν ἱστορεῖ (τοξευϑῆναι) ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ 
Ἡρακλέους ὁ αὐτὸς οὗτος Πανύασσις ..ἐν Π. ἠμα- 
ϑόεντι“, ΟΥ, ΑὐμοΡ. δᾶν. ρμοηΐ, 1Υ̓́, 25 (ἔν. 21). 

21. 

ΑτΟΡ. δᾶγ. σοπύ. ΤΥ, 2ὅ: ΝΟ οΧχ γοδὶϑ Ῥϑηγδβ813 

ὉΠΒ Θϑὺ, αὉ] 80 Ηργοῦ]ο Ὀιϊΐθαι ραίγοπι οὖ στϑρῖπδπιὶ 

Ετσαρια. ΧΥ͂ΠΙ. 1, ϑύγατρα] ,Ἐοτίαββο γυναῖκα“ ΜοΙΠΘΚΘ. 
- 8. παρὰ δινήεντι) βαϑυδινήεντι Μοίποκο Ὀ188. Αοδᾶ, Βρτζοὶ. 
1882 ». 106 πού.; οὗ, Α1)81]}]. ΑἸοσχ, ρ. 868. 
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τιθϑιηοσαὺ βδυοίδίδηη 6580 [ποπο ΟἿ. Ά680]. δ ΟἸομι. 

ΑἸοχ. Υο]. ΙΥ̓ Ρ. 1017 ΚΙ. (ν. βαρτὰ ρ. 286 ποί. 3). 

22. 

Ῥααβ. ΙΧ, 11, 2 (1): ᾿Επιδεικνύουσι δὲ (οἵ Θηβαῖοι) 
Ἡρακλέους τῶν παίδων τῶν ἐκ Μεγάρας μνῆμα, οὐδέν 

τι ἀλλοίως τὰ ἐς τὸν ϑάνατον λέγοντες ἢ “Στησίχορος 
ὁ Ἱμεραῖος καὶ Πανύασις ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐποίησαν. 

Θηβαῖοι δὲ καὶ τάδε ἐπιλέγουσιν, ὡς Ἡρακλῆς ὑπὸ τῆς 
μανίας καὶ ᾿μφιτρύωνα ἔμελλεν ἀποκτιννύναι κτλ. 

28, 

βηλά. 
ϑΞομοὶ. θη. Β οὐ 105. δὰ Ηοπι. ἢ. “1, 6891: βηλός ἐστιν 
ὁ ἀνωτάτω τόπος τοῦ οὐρανοῦ" ἀπὸ γὰρ τοῦ βεβηκέ- 
ναι ---- ἀπὸ τοῦ ὁδεύεσϑαι. καὶ Πανύασις δὲ τὰ 

πέδιλα βηλά λέγει. Οἵ, Ἐΐγπι. Μ. Ρ. 196, 84. ϑδυϊά. 
ΠῚ, 1 νη. 989] οὐ Ζομδσ. (ρ. 889) νυ. βίολα. Οτϑιθμι. 8ρ. 

Βδοῦγα. Αποοᾶ, ατι. 1 ῥ. 179. 

24, 

Ἀρο]]οᾶον. 1, ὅ, 2: Πανύασις δὲ Τριπτόλεμον 
᾿ἘΕλευσῖνος λέγει" φησὶ γὰρ Δήμητρα πρὸς αὐτὸν 
ἐλϑεῖν. [Ο΄, Ἡγρίῃ. ἔαρ. 147.) Αἀ ΤΙοπίοδ ἢ) γοϑίυχ 

ΜύΘ]1ου. 

1) ϑυϊὰ, ν. Πανύασις. ἔγραψε ....... Ἰωνικὰ ἐν πεντα- 
μέτρῳ [οἢ. ὕ]τῖο. Ηϊϑύ. Ῥοθ8. 1, 605], ἔστι δὲ τὰ περὶ Κόδρον 
καὶ Νηλέα καὶ τὰς Ἰωνικὰς ἀποικίας, εἰς ἔπη ζ΄. 
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28. 

Αροϊ]οᾶον. ΠΙ, 14, 4, 1: Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν (8ς. 
Αδωνιν)ὴ Φοίνικος καὶ ᾿Αἀλφεσιβοίας λέγει, Πανύασις 
δέ φησι Θείαντος βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ὃς ἔσχε ϑυγα- 
τέρα Σμύρναν. αὕτη κατὰ μῆνιν ᾿ἀφροδίτης (οὐ γὰρ 
αὐτὴν ἐτίμα) ἴσχει τοῦ πατρὸς ἔρωτα, καὶ συνεργὸν 
λαβοῦσα τὴν τροφὸν ἀγνοοῦντι τῷ πατρὶ νύκτας δώ- 
δεκα συνηυνάσϑη. ὃ δὲ ὡς ἤσϑετο, σπασάμενος τὸ 
ξίφος ἐδίωκεν αὐτήν᾽ ἢ δὲ περικαταλαμβανομένη 
ϑεοῖς ηὔξατο ἀφανὴς γενέσϑαι. ϑεοὶ δὲ κατοικτεί- 
ραντες αὐτὴν εἰς δένδρον μετήλλαξαν, ὃ καλοῦσι 
σμύρναν. δεκαμηνιαίῳ δὲ ὕστερον χρόνῳ τοῦ δέν- 
δρου ῥαγέντος γεννηθῆναι τὸν λεγόμενον "ἄδωνιν, 
ὃν ᾿ἀφροδίτη διὰ κάλλος ἔτι νήπιον, κρύφα ϑεῶν, 
εἰς λάρνακα κρύψασα Περδσεφόνῃ παρέϑετο. ἐκείνη 
δὲ ὡς ἐθεάσατο, οὐκ ἀπεδίϑου. κρίσεως δὲ ἐπὶ Διὸς 

γενομένης εἰς μοίρας γ΄ διῃρέϑη ὁ ἐνιαυτός, καὶ μίαν 
μὲν παρ᾽ ἑαυτῷ μένειν τὸν 'άδωνιν, μίαν δὲ παρὰ 
Περσεφόνῃ προσέταξε, τὴν δὲ ἑτέραν παρ᾽ ᾿Δφροδίτῃ. 
ὁ δὲ "άδωνις ταύτῃ προσένειμε καὶ τὴν ἰδίαν μοῖραν. 
--- Ηββγοι.: Ἠοίην" τὸν Ἄδωνιν. Πανύασσις. 

Ηδθο οχ Ιοῃἱοὶβ ροίλία, 6886 οαμβοὺ Ηθυῃθ δᾷ Αρο]- 
Ἰοᾶογ. Ρ. 527: οἵ. Μ6]]. θογσ. ΠῚ Ρ. 474. 

2θ. 

Πέμματα πόλλ᾽ ἐπιϑεὶς πολλὰς δέ τε νοσσάδας ὄρνις. 

Αἴμοῃ. 1Υ̓͂ ρ. 172 Ὁ: πεμμάτων δὲ πρῶτόν φησι μνη- 
μονεῦσαι Πανύασιν Σέλευκος ἐν οἷς περὶ τῆς παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις ἀνθρωποϑυσίας διηγεῖται, πολλὰ μὲν 



ΟΗΠΟΒΕΙΣΌΞ ΒΑΜΙΌΝ. 208 

ἐπιϑεῖναι λέγων πέμματα, πολλὰς δὲ νοσσά- 
δας ὄρνις), προτέρου Στησιχόρου ....... εἰρηκότος. 
ΟἿ, ΜΝ]. 1. 1. ». 412). 

ΟΒΟΒΒΙΠΌΒ ΒΑΜΙΠ8. 

βυϊ. ν. Χοιρίλος [1,2 ρ. 1691 Βοιη}.]1. Σάμιος. 
[τινὲς δὲ ἸΙασέα. ἄλλοι δὲ “4λικαρνασσέα ἱστοροῦσι]. 

γενέσϑαι δὲ κατὰ Πανύασιν τοῖς χρόνοις, ἐπὶ δὲ τῶν 
Περσικῶν, Ὀλυμπιάδι οε΄, νεανίσκον ἤδη εἶναι. δοῦ- 
λόν τε Σαμίου τινὸς ἀὐτὸν γενέσϑαι, εὐειδῇ πάνυ 
τὴν ὥραν φυγεῖν τε ἐκ Σάμου, καὶ Ἡροδότῳ τῷ 
ἱστορικῷ παρεδρεύσαντα λόγων ἐρασϑῆναι" οὗτινος 
αὐτὸν καὶ παιδικὰ γεγονέναι φασίν. ἐπιϑέσϑαι ὃὲ 
ποιητικῇ, καὶ τελευτῆσαι ἐν Μακεδονία παρὰ ᾿Ζ4ρχε- 
λάῳ τῷ τότε αὐτῆς βασιλεῖ. ἔγραψε δὲ ταῦτα' τὴν 

᾿4ϑηναίων νίκην κατὰ. Ξέρξου" [ἐφ᾽ οὗ ποιήματος 
κατὰ στίχον στατῆρα χρυδοῦν ἔλαβε.75) καὶ σὺν τοῖς 
Ὁμήρου ἀναγινώσκεσϑαι ἐψηφίσϑη. [ Δαμιακά"}5) καὶ 
ἄλλα τινὰ ποιήματα") αὐτοῦ φέρεται. 

Ρ]αί. Τυγϑαμᾶ. 18: Σάμιον δὲ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς 
Ἡραῖα “υσάνδρεια καλεῖν ἐψηφίσαντο. τῶν δὲ πολι- 
τῶν) Χοιρίλον μὲν ἀεὶ περὶ αὑτὸν εἶχεν ὡς κοσμή- 
δοντα τὰς πράξεις διὰ ποιητικῆς. 

1) ῬΡοοίδο σϑγϑατη γχοαϊηίορτανϊῦ ΜοῖμθΚ6 Δ418]}. ΑἸἹ]οχ. ". 
368; οὗ Βομηοίάον, [Ὀγ0. Ρ. 48 πού. 14. 2) Βοΐχη Ἠοβροχίθα- 
Ζὰρ ψΘΌΐο Ῥαῃ. σϑυσαυς}] 10} Ζυθτβῦ ἀδ8 ΑἸδηΐθαου οἷη, τὸ 
ΗΔ Κ]οΒ χοορίοτί πογᾶάθῃ 80]]". 

οϑϑά γοίοταῦ ἴῃ Ιομἱοὶβ ἀπθοαῦθ, οδχιτηΐηπθ Οάγϑβθαθ ἀΐταΣ- 
ἀΐδυι ρασίθμα δοαυδηΐθ, ΟὈ]αία οθβθ ἀθ Αδργρίζοιμιῃ ἀνϑρωπο- 
ποϑυσίᾳ ἀϊοοηαϊ οσολ810.. Π᾽΄.6 ὈΠ. 8) Αα ΟΒορυῖυμ ἴ88θι- 
Β681 ϑρροΐαί. 4) Ευάοο. Ρ. 487: ἔγραψε δὲ ἐπιστολὰς πολλάς, 
καὶ ἐπιγράμματα, καὶ κωμῳδίας. ὅ) ποιητῶν 81].; οὗ, ΠΆΘΩ. Ὁ. 31. 
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Αἰμθη. ΥἹΣ γΡ. 846 Ὁ: Ἴστρος δέ φησι Χοιρίλον 
τὸν ποιητὴν παρ᾽ ᾿Αρχελάου τέσσαρας μνᾶς ἐφ᾽ ἡμέρα 
λαμβάνοντα, ταύτας καταναλίσκειν εἰς ὀψοφαγίαν 

γενόμενον ὀψοφάγον. ἢ) 
ΜδγΟΘ]]115, Ὑιία ΤὨπογά, 8 29 [1], 1 ν. 826 Ῥορρο]: 

συνεχρόνισε δ᾽, ὥς φησι Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ ἶστο- 
ρίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, ᾿4γάϑωνι τραγικῷ, Νικη- 
ράτῳ ἐποποιῷ, καὶ Χοιρίλῳ, καὶ Μελανιππίδῃ. 

Βυϊα,: Ἔγραψε δὲ ....... τὴν ᾿Δἀϑηναίων νίκην 
κατὰ Ξέρξου. --- ϑίον. ΒΊΟΥ]. (ν. ἔταρια. 7) Χοιρίλου 
Περσηΐδος. --- Ἠοτοάϊδη. (ν. ἔταρτα. 2): Χοιρίλος ἐν 

α΄ Περσικῶν. Οἷ Ῥτορογί, 1|, 1, 22. 
Ατϊβίοι. Τορ. ὙΊΠ, 1 [ρ. 1585) 14]: Εἰς δὲ σαφή- 

νειαὰν παραδείγματα καὶ παραβολὰς οἰστέον, παρα- 
δείγματα δὲ οἰκεῖα καὶ ἐξ ὧν ἴσμεν, οἷα Ὅμηρος, μὴ 

οἷα Χοιρίλος" οὕτω γὰρ ἂν σαφέστερον εἴη τὸ προ- 
τεινόμενον. ΟἿ, δᾶ ἔταρτι. 1. 18. 

Βα 514 18. --- ΟΒΟΘΥΙΣ Κα αὐδὸ Βαροσβαμπί ο6Ο]]οοὺ 
οὐ 1Ἰπβίχανιῦ, ἀθ ΟἸΟΘΙ δι δοίδίθ υἱέ οὖ Ῥοϑϑὶ ..... 
αϊ88β. Αβ. Β,ι Νϑοῖο. [Ι1᾿ρ8. 1817, ῬαΘΌΠΘΥ ΟἸΟΘΙΙ 
Ἐταρταθηΐα. Ῥᾶγ, 1840. 

Ἢ 

Ἦ μάκαρ, ὅστις ἔην κεῖνον χρόνον ἴδρις ἀοιδῆς, 

Μουσάων ϑεράπων, ὅτ᾽ ἀκήρατος ἦν ἔτι λειμών᾽ 

1) Ομοουίζυτα ΔῸ Ατόμοῖδο αὐούτα16, ἢ βίη σῦϊοβ ἀϊ68, 
ΒΟΟΘΡΙΒΒΘ αὐδῦσθοι τυΣηδ8: 8108 ογθαδῦ, ΠΟ ΘρῸ. 6116] ἰδηΐϑιι 
Ῥθουμίδιῃ, 8 Ατομοδὸ ϑοοορίδηῃ, αἱθὶ βρϑαῖ!ο πὰ ΟὈΒοηΪ8 οχ- 
Ῥοπάοσιε  ΝΆΘΚΘ Ρ. 88. 

Ετάρστα. 1. 1. ἀοιδῶν 8.080]. 80. γιοίοΣ. --- 3. ἀκεέίρατος 



ΟΕΠΟΒΕΙΌΚ ΒΆΜΙΞΒ. 201 

νῦν δ᾽ ὅτε πάντα δέδασται, ἔχουσι δὲ πείρατα τέχναι, 
ὕστατοι ὥστε δρόμου καταλείπομεϑ᾽., οὐδέ πῃ ἔστι 
πάντη παπταίνοντα νεοξυγὲς ἄρμα πελάσσαι. ὄ 

Ασϊβίοι. Ἐμοῦ. 1Π| 14 ρ. 1415" 1: ἔτι δ᾽ ἐκ τῶν δικα- 

νικῶν προοιμέων᾽ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐκ τῶν πρὸς τὸν 
ἀκροατήν, εἰ περὶ παραδόξου λόγος ἢ περὶ χαλεποῦ 
ἢ περὶ τεϑρυλημένου πολλοῖς, ὥστε συγγνώμην ἔχειν, 
οἷον Χοιρίλος ονῦν δ᾽ --- δέδασται“ (ν. 8). [ρΒ08 

ΥΘΥΒῸΒ ΒοΣγαγαηΐ Ξομ0]. δᾷ 100. 8ἃρΡ. γιοίουϊασα [Αυιβίοί. 

Ἐμοί, οα, αδὶβέ, ρ. 448]. 

[1 8.]} 

Ἤγεό μοι λόγον ἄλλον, ὅπως ᾿4σίης ἀπὸ γαίης 
ἦλθεν ἐς Εὐρώπην πόλεμος μέγας. Ν 

Αγϊβιοὺ. Ἡμοὺ. 1Π| 14 ρ. 14155 11: ἐν δὲ τοῖς λόγοις 
καὶ ἔπεσι δεῖγμά ἐστι τοῦ λόγου, ἵνα προειδῶσι περὶ 
οὗ ἦν ὃ λόγος καὶ μὴ κρέμηται ἡ διάνοια" τὸ γὰρ 
ἀόριστον πλανᾷ᾽ ὁ δοὺς οὖν ὥσπερ εἰς τὴν χεῖρα τὴν 
ἀρχὴν ποιεῖ ἐχόμενον ἀκολουϑεῖν τῷ λόγῳ. διὰ τοῦτο 
ομῆνιν ἄειδε ϑεά“, ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα“, 
»»ἥγεό μοι --- μέγας“. 

Ἐγαρτηθηίαα μ00 ΘΧ ΟἸΟΘΙ Ῥοσβϑὶθ ἀθβυχηρίυμλ 
6556 οοηδθηῦ ΝΆΘΚΘ Ὁ. 111 86ᾳ. οβυδαγύ ἴῃ ἘΡΉΘΙΩ, 
1. ΗΔ]. 8. 1840 ο]. 1 ρ». 809: τορυρηδηΐ ΥΥ̓ΘΙΟΪΚΟΥ 
Ογεὶ. ορ. 1 (1885) ν. 818 58.αᾳ. Ὀαθπίξ, Ρ. 4. Ῥύθθη. ρ. 28. 

2. : 

Παρὰ δὲ κρήνας ἀρεϑούσας 
μυρία φῦλ᾽ ἐδονεῖτο πολυσμήνοισι μελίσσαις ....... 

Ψίοίον. --- 4. Τοροθαΐοσ οὐδέ τοι ἔστι; --- οὐδέ πῃ ἔστι οοά. 
ΣΤ ἢ 

Ετδρτη. 11. ἃ. μελίσσαις | εἴκελοι ῬπΘΌ., μελίσσαις | εἴκελα 
ΜοῖπΘΚΟ ἱῃ Ὀ18.. Απθᾳ. ἃ. 1845 ν". 1067. 
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Ἠογοάΐδη. περὶ μον. λέξ. ». 18 [Π ρ. 919 [,θπΐ2.]: ᾽4ρέ- 
ϑουσα χρήνη κυρίως" ἀλλὰ καὶ πᾶσαι κρῆναι κατ᾽ 
ἐπιϑετικὴν ἔννοιαν οὕτω καλοῦνται, ἀπὸ τοῦ ἄρδειν 
ἴσως σχηματισϑεῖσαι. ὅ γ᾽ οὖν Χοιρίλος ἐν α΄ ἢ 

Περσικῶν «παρὰ --- μελίσσαις“. -- Ἐπ ἀοβογρίϊοηθ 
11 ΘΤ18 ΟΟΡΙΔΥαα πὰ Αδὶα ροίϊζυχα ῬΡαΐο, ΟΣ Ἰοοὺ ἀθ οοζω- 

τηογϑίϊοηθ Οθ]δοπῖβ. Ἠοχοάού. ΙΊΙ, 26. 27. ὈΌΘΌΠΙ. 

ὃ. 

ΜΜηλονόμοι τε Σάκαι, γενεῇ Σκύϑαι" αὐτὰρ ἕναιον 
᾿Δσίδα πυροφόρον" νομάδων γε μὲν ἦσαν ἄποικοι, 
ἀνθρώπων νομίμων. 

Βίτδθ, ΥΠ ν". 808: καλεῖ δὲ καὶ (Ἔφορος) Χοιρίλον 
εἰπόντα ἐν τῇ διαβάσει τῆς σχεδίας [ἣν ἔξευξε Ζα- 

θεῖος] 3) ομηλονόμοι --- νομίμων". 

4. 

Τῶν δ᾽ ὕπιϑεν διέβαινε γένος ϑαυμαστὸν ἰδέσθαι, 
γλῶσσαν μὲν Φοίνισσαν ἀπὸ στομάτων ἀφιέντες, 
ᾧκεον δ᾽ ἐν Σολύμοις ὄρεσι πλατέῃ ἐπὶ λίμνῃ" 
αὐχμαλέοι κορυφάς, τροχοχουράδες, αὐτὰρ ὕπερϑεν 
ἵππων δαρτὰ πρόσωπ᾽ ἐφόρευν ἐσκληκότα καπνῷ. ὅ 

ΙΟΒΘΡἢ. 6. Αρίοῃ. 1, 22 ρΡ. 484 [0]. Π ν». 8388 ὉὨϊπά. 

(θα. Ῥαγ. 1866)]. Καὶ Χοιρίλος δὲ ἀρχαιότερος γενό- 
μενος ποιητής, μέμνηται τοῦ ἔϑνους ἡμῶν, ὅτε συνε- 
στράτευταν Ξέρξῃ τῷ “Περσῶν βασιλεῖ ἐπὶ τὴν “Ελλάδα. 
καταριϑμησάμενος γὰρ πάντα τὰ ἔϑνη τελευταῖον καὶ 

1) δ΄ Μοΐποκθ 1. Β᾿ 2) Οὐ Νδρκθ ρ. 121---129. 
Εγδρτα. ΥἹ. 8. ᾧκεον δύ ᾧκουν οοἀᾶ. ΕυΒοΌ 11. γαγϊδηξ 

Ιοβθρὶ τὶ; ᾧκουν ἃ. Τϊηά. --- ἐπὶ] παρὰ ΕυβθΌ. --- 4. κε- 
φαλαᾶς ἘΠΒΘΌ. -- ὅ. ἐφόρουν ΕΌΒΘΌ. 
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τὸ ἡμέτερον ἐνέταξε λέγων ο,ιτιὧῶν --- καπνῷ ““. Ἰοβορθυτα 
Βθαυϊαν ΕπΒΘΌ. Ῥσδθρ. Εν. ΙΧ, 9 Ρ. 412 8. 

ὅ. 

5080]. 1δὰγ. δὰ ΑΡ0]]. Βμοᾶ, 1, 211 ἄρ Οὐ γίδθ 

τορία ἀϊββουθηβ: Χοιρίλος δὲ ἁρπασϑῆναί φησιν αὐτὴν 
ἄνϑη ἀμέργουσανἢ ὑπὸ τὰς τοῦ Κηφισοῦ πηγάς. 
Ἐὶχ χυϊθυβ Ηθυτηϑπη σούϑασα γϑβυϊαϊυ, ἄνϑε᾽ ἀμέργουσαν 
πηγὰς ὕπο Κηφισοῖο. 

ΘΟΒο] αϑύδτα ΑΡΟ]]ΟΣΙ Οδρ ἰβϑῦτῃ ργὸ Π1880 80.100 51886 
ῬτΟΡΘΌΠΙ8. ϑϑὺ οοπιθοίασα ΝΆΘΕΙ Ρ. 1588.) 

6.. 

Νηῦς δέ τις ὠχύπορος Σαμίη συὸς εἶδος ἔχουσα. 
ΠΒγ ΟΝ. ν. Σαμιαχὸς τρόπος᾽ “δυμος δὲ τὰς Σαμαί- 
νας ἰδιαιτέραν παρὰ τὰς ἄλλας ναῦς τὴν κατασκευὴν 

ἔχειν" εὐρύτεραι μὲν γάρ εἰσι τὰς γαστέρας. τοὺς δὲ 
ἐμβόλους σεσίμωνται, ὡς δοκχεῖν ῥύγχεσιν ὑῶν ὁμοίως 
κατεσχευάσϑαι, οἷον ὑοπρώρους εἶναι. διὸ καὶ ἐπὶ 
τ(οι)αύτης λέγεται ναῦς --- ἔχουσα“, Ἑδᾶθια πϑυταὺ 
Ῥμδνοσίη. ρ. 1088, 81 58ααᾳ. οἅ. 88. --- ΟἸΟΘΥΙΣ γϑυβαχα 

6886 ἀἰβοίτηαϑ 6 ΡΟΝ [μθχ. γ. Σαμιακὸν τρόπον Ὑσὶ γὰρ 
ἐμφερεῖς εἶχε τὰς πρῴρας τὰ τῶν Σαμίων πλοῖα, ὡς 
Χοιρί(λο)χος ὁ Σάμιος. 

1) ἀμέργουσαν ῬΊΘΥΒΟΙ γΟΣΒ. ἢ. 202 οὐ ΝΆΘΚΘ γμ. 164; 
ἀμέλγουσαν οοἂ. Τδυγ., ἐκλέγουσαν Ῥαγ. --- 3) ΝὍΘΚΘ Ρ. 182: 
“Ἤδυά ἀυδ᾽ο οοάθχῃ ἰἴοθο δίαυθθ θϑᾶάθιῃ οὐοδϑῖοῦθ Βογθϑθ οὐ 
ΟἸΙΉγ80 τηϑηομθιη ἔθοοσαῦ Ομ θυ υθ, αὐ οᾶπὶ ζαὈΌ] Δ ἴη- 
βοσίδιηι Ἰοσίτηυβ ἃ Βογοάοίο ΥἼ, 189 ........... Βοτθδθ 
ΟΡοσᾶτῃ, αὐ ϑδαϊυνίββοί ΑὐΒΘΏΙΘΏ868, ογίαβθβθ βρ] παῖ ηδγ- 
τϊλουθ ἀθβουρϑιῦ ΟἸΟΘΕ 8“. 

Εταστα. ΥΙ. ναῦς --- Σαμία ὑὸς ΗδΒγΟΙ. 
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Π. 

Ὅρκον δ᾽ οὔτ᾽ ἄδικον χρεὼν ἔμμεναι οὔτε δίκαιον. 
Θ(ον, ΒΊΟΣ, ΧΧΥ͂ΙΙ, 1 [70]. 1 ρ. 380 Θ αἰδῇ. 6. 108.]: 
Χοιρίλου Περσηίδος. οοὔρκον --- δίκαιον “.}) 

8. 

Ἐπὶ πρὸ δὲ μᾶσσον ἐπ᾽ ἄκρου 
Αἰγάλεω ϑυμόεντος, ἄγων μέγαν ὑετόν, ἔστη. 

βυϊά, ν. μᾶσσον [11, 1 Ρ. 7121 8ᾳ. Βαχη}.}] οὐ Ῥμδυοσῖη. 

Τοχ. ν. μᾶσσον (ρ. 1214, 47 Β48.): μεῖξον, μακρότερον᾽᾽ 
»»Ἠἐπὶ πρὸ --- ἔστη“. --- Ὑογθα ἄγων --- ἔστη οἰϊαὺ Βυϊά, 
γ. ὑετός [1], 2 ν. 1299]. Βταρταθαΐαμι μοο ΟἸΟΘΥΟ 
νἱμαϊοανὺ Βυξίηδηθ, 06 Χοῖχθ ροθίδια Ἰοαὰϊ, αὐ 

Βροοίδίυταβ οσαὺ ρῬυρτδι δ] δι απι [Ἡοτοαοί, ΥΠ1|, 90], 

Τουρῖαβ Ἐσχαθηᾶ, ἴῃ βυϊάδιῃη Ῥ, 11. 0]. 1, Ρ. 898 584. ο6(. 

Οχοι, δοουταία οχρ οδίίοπο ἀοσοοί" ΝὍΘΚΘ 'π [πάϊο0 ῥγϑθ- 

Ἰοοξ, ΒΙΡοτ. Βομμθη8. 1827. Ὁ. 8. 

9. 

Χερσὶν δ᾽ ὄλβον ἔχω κύλικος τρύφος ἀμφὶς ἐαγός, 
ἀνδρῶν δαιτυμόνων ναυάγιον, οἷά τε πολλὰ ' 
πνεῦμα Διωνύσοιο πρὸς ὕβριος ἔκβαλεν ἀκτάς. 

Αἰμοη. ΧΙ ρ. 4θ4 Α: παραιτητέον δ᾽ ἡμῖν τὰ κεράμεα 
ποτήρια. καὶ γὰρ Κτησίας παρὰ Πέρσαις ““ φησίν 

1) Ρογβϑ Ἰοαπρηΐοιῃ δυάϊτο ΕΪΌΙ1 νυἹάθδσῖθ, γ6] ροθίδυη ἀθ 
Ῥογεὶβ. Θυοῦ τυουϊύα ϊβ ἔυ1θ8θ βίυοϑιββίτηοθ, ὑθδύδίτσ, αὖ ΠΌΤ, 
δάνοσσιι,, Ηογοαοί. 1. 1838“. ΝΑΘΚΘ ν. 160. 

Εταρστα. ὟἼΠ]Ι. 2. ϑυόεντος ΚαπίοΥ. 
Εγαστα. ΙΧ, 1. χερσὶν 1 ὄλβον ἄνολβον Ναθκο, χερσὶν ἄνολ- 

βον Του. --- 8. ἔκβαλ᾽ ἄνακτος οοἀά,.: οοττ, Οδμδου. 
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οοὖν ἂν βασιλεὺς ἀτιμάσῃ, κεραμέοις χρῆται. Χοιρί- 
λος δ᾽ ὁ ἐποποιός φησιν ..χερσὶν --- ἀκτάς “. 

Ηδθο ἃ Χοιχο υἱοῖο ἀϊοὶ ροΐα:886 οὈβουναγιὺ ΗΠ ΘΙ 8. 

10. 

Πέτρην κοιλαέίνει ῥανὶς ὕδατος ἐνδελεχείῃ. 
ΘΙΙΏΡ]10. δὰ Αὐἱϑίοί. Ῥῃγβ. ΥΠ]|Ι. ἢ 2710 Ὁ. Ρ. 4295" 41 

Βυϑηᾶϊβ: τὸ γὰρ λέγειν, φησίν, ὅτι κινεῖται μὲν ἀεὶ πάντα, 
λανθάνει δὲ ἡμᾶς τῷ κατ᾽ ὀλίγον, ὅμοιόν ἐστιν 
ἐκείνῳ τῷ λόγῳ τῷ περὶ τοῦ τὸν συνεχῆ τοῦ ὕδατος 
σταλαγμὸν κοιλαίνειν τὴν πέτραν" ..πέτρην --- ἐνδε- 
λεχείῃ“, φησὶν ὃ Χοιρίλος. --- δοιδαμη 8:10 ΠΟΙΙΪΙΘ 
διαοίοΥβ αἴογύ Οδ]θῃ. ἄθ ἰθωροσ. ΠΙ|, 4 (0]. 1 ρ. 676 

Καη), ἄθ Ἰοοῖβ δάξοοίβ 1, 2 (Ὑ0]. ΥΠῚΙ ρ. 21 Κύμη). 

11, 12. 

γῆς ὀστέα. --- γῆς φλέβες. 
Ταχοίζ. ἴῃ Ὑ α1211 Βμοί. 1Π ρ. 660: ὥσπερ ποιεῖ Χοιρίλ- 
λὸος ] καλῶν τοὺς λίθους γῆς ὀστᾶ, τοὺς ποταμοὺς 

γῆς φλέβας. 
18. 

ίος. Ιϑοιί. 1, 1, 8 8 34 ἀθ Τμδϊοίο: Ἔνιοι δὲ 

καὶ αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν φασιν ἀϑανάτους τὰς ψυχάς" 
ὧν ἐστι Χοιρίλος ὁ ποιητής. 

14. 

βο801. Βοχῃ. δὰ οῖρ. ἄϑοσρ. 1, 482 (ρ. 882 Ηδρϑῃ) 
ἄθ Εγιᾶδπο: Οὐθϑᾶβ ἢσπὸ ἴθ [παϊὰ 6880 δαϊγιραῦ, σοὶ 
ΟΒοθυυβ ἴῃ αθγιδηΐ, ἴῃ αὰοὸ ἢυσγίο Ῥμδοίμοι ἢ) οχ- 

1) ὅ:. Βδρϑθῃ Ῥχσὸ ἴοίοῃ ; δαΐϊοῃ συ. 
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ϑυϊποία8ϑ οδύ, Οὗ, βου. δὰ 100., αἀὔθὰὶ ῥυίμηυβ οἰξανιῦ 
Νοκο ἴῃ Τπ6]100 ργχϑοίθοςί. ἰθοση, Βοπη, 1888. ᾿ 

ἘΡΙΓΎΥΟΘΙΤΓΞ. 

ϑυϊᾶ, γ. Κράτης [0]. 11, 1 ρ. 894 Βεγη}.]. ᾿'48η- 
ναῖος, κωμικός" οὗ ἦν ἀδελφὸς ᾿Επίλυκος., ποιητὴς 
ἐπῶν. 

ΜΕΙΑΝΙΡΡΙΡῈΕ ἝΝ. 

βϑυϊα, ν, ΠῚ, 1 νυ. 7567 Βοημ.} Μελᾳφνιππίδης, 

Κρίτωνος, γεγονὼς κατὰ τὴν ξε΄ Ὀλυμπιάδα, Μήλεος. 
ἔγραψε ὃὲ ...... καὶ ποιήματα ἐπικά, καὶ ἐπιγράμματα 
κτλ. Οἱ, Μβσοϑὶη. Ὑι. ΤΉσο. 8 29. 

ΝΙΘΟΕΒΑΤΌΞἝ. 

Μδτοθ111η. ιν. Τμυογὰ. 8 29 [1,1 ν. 82δὅ Ῥορρο]: 

συνεχρόνισε δ᾽, ὥς φησι Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ 
ἱστορίας, ........... Νικηράτῳ ἐποποιῷ, καὶ Χοιρίλῳ, 
καὶ ΜΜελανιππίδῃ. 

ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 

Βυϊᾶ, ν. [Π, 1 ρ». 492 ΒοιηΒ.]. ᾿ἀντιφῶν ᾽48η- 
ναῖος, τερατοσκόπος καὶ ἑποποιὸς καὶ σοφιστής" ἐκα- 

λεῖτο δὲ λογομάγειρος. 
Ῥίος. Τιδοιί. Π|, ὅ, 25 8 46: τούτῳ (80. βοογαί!) 

τίς, καϑά φησιν ᾿Δριστοτέλης ἐν τρίτῳ περὶ ποιητικῆς ἢ), 

ἐφιλονείκει ..... ᾿Δντιφῶν τερατοσκόπος. 

1) ποιητῶν 8]. 
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ΟΕ Χομορῃ. Μοπιογαῦ. 1, Θ.. ΟἼἸο. ἃθ ἄϊν. 1, 20, 
89. 581, 116. ΠῚ, 70, 144. Αὐὐοιιίάον. 11, 14 ρ». 108 
(109 Ηθτομ.). Ιμποῖδῃ. Ἄογ, Ηἰϑί, Π, 88. Αἰδοι. ΧΥ͂ 
Ρ. 6718 Ε. Βουοῦ. ἴθ ὙΠ αἰζὶὶ μοί. αὐ. ΠῚ ρ. 886. 
--- ΒΌΒΏΚοα 0 Δπρμοπίο Οδρ. ΤΥ [ῬεαγιϊθΒ ΕΒ ΚοΙΐ 
Ορυβουΐᾶ. ᾿υρᾶ. 1807. Ρ. 249 5αᾳ.]. 

ΑΝΤΙΜΑΟΘΗΌΤΞΗ. 

ϑυϊᾷ, ν. Π], 1 ν. 476 Βουῃμ.]. ᾿φἀντίμαχος., Κο- 
λοφώνιος ἢ), υἱὸς ὙὝπάρχου, γραμματικὸς καὶ ποιητής. 

. τινὲς δὲ καὶ οἰκέτην αὐτὸν ἀνέγραψαν Πανυάδιδος 
τοῦ ποιητοῦ, πάνυ ψευσάμενοι. ἦν γὰρ αὐτοῦ ἀκου- 
στὴς καὶ Στησιμβφότου. γέγονε δὲ πρὸ Πλάτωνος. 

ιοᾶον. ΧΙΠ, 108: Μικρὸν δὲ τῆς εἰρήνης ὕστε- 
οον (Ὁ) ἐτελεύτησε Ζ͵αρεῖος ὃ τῆς ᾿4σίας βασιλεύς 
ἐνόοον τὴν δ᾽ ἡγεμονίαν διεδέξατο τῶν υἱῶν ὁ 

πρεσβύτατος ᾿Δρταξέρξης (Μποταοι) ... καϑ᾽ ὃν δὴ 
χρόνον καὶ ᾿Δντέμαχον τὸν ποιητὴν ᾿Απολλόδωρος ὁ 
᾿ϑηναῖός φησιν ἠνθηκέναι. 

ῬΙαΐ. Τιγβαπᾶ. 18: ᾿ἀντιμάχου δὲ τοῦ Κολοφωνίου 
καὶ Νικηράτου τινὸς Ἡρακλεώτου ποιήμασι Δυσαν- 
δρεια διαμωνισαμένων ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸν Νικήρατον 
ἐστεφάνωσεν, ὁ δὲ ᾿ἀντίμαχος ἀχϑεσϑεὶς ἠφάνισε τὸ 
ποέημα. Πλάτων δὲ νέος ὧν τότε καὶ ϑαυμάξων τὸν 
᾿“ντίμαχον ἐπὶ τῇ ποιητικῇ, βαρέως φέροντα τὴν 
ἧτταν ἀνελάμβανε καὶ παρεμυϑεῖτο, τοῖς ἀγνοοῦσι 
κακὸν εἶναι φάμενος τὴν ἄγνοιαν, ὥσπερ τὴν τυφλό- 
τητὰ τοῖς μὴ βλέπουσιν. Οἱ, Οἷο, Βτγυύ. δ1. --- Ρχοοὶ. 

1) ΟἸανῖαβ οϑὺ δρυὰ ΟνἹά, Τυϊβί. 1, 6, 1. 
Ἑνΐοο. ασσ. Ἐσδσιαθηία. 1. 18 
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ἴπ Ρ]αί. Τα. 1 ρ. 28 Ο᾽ (64 βομποὶᾷ.): Εἴπερ γάρ τις 

ἄλλος, καὶ ποιητῶν ἄριστος κριτὴς ὁ Πλάτων. ..... . 
Ἡρακλείδης γοῦν ὁ Ποντικύς φησιν, ὅτι τῶν Χοιρίλου 
τότε εὐδοκιμούντων Πλάτων τὰ ᾿Δντιμάχου προΐτί- 
ιηὄὲ καὶ αὐτὸν ἔπεισε τὸν Ἡρακλείδην εἰς Κολοφῶνα 
ἐλθόντα τὰ ποιήματα συλλέξαι τοῦ ἀνδρός" μάτην 

οὖν φληναφοῦσι Καλλίμαχος καὶ Δοῦρις ὡς Πλάτω- 
νος οὐκ ὄντος ἱκανοῦ κρίνειν Ποιητᾶς. 

υϊπ!. Χ, 1, ὅδ: ἴῃ Απίπηδομο υἱβ οὐ ρστανηίαβ οὐ 
τα ὴ0 συ ]ραγο ΘΟ θμαΙ ροπῦβ μαροὺ ἰδυαᾶθῃ. θα 
αΌΔΙΩΥΒ οἱ ΒΘουμΔ8 θγθ τη ϊ ΟΣ ὰ ΘΟΠΒΘΏΒΊΒ ᾽) 
αἀοἔοταί, οὐ δαϊξοοϊθυβ οὐ ἱυουμπαϊίαδίθ οὐ αἰβροβιθίομθ οὗ 
ΟἸΔΗΪΝΟ ἃχίθ αἀθδοιτ, αὖ Ρ]8Δη6 ταδηϊοθίο ἀρραγϑαὺ, χαδηΐο 
δ: δ]. Ὀχοχίτηυχη 6880, 8118 ρϑγοχ ὃ). 

Ῥίοῃ. δ] οαγη. οθη8. νοὐὐ. βουγ. Π, 8: ᾿Δντέμαχος 
δ᾽ (ἐφρόντισεν) εὐτονίας, καὶ ἀγωνιστικῆς τραχύτητος, 
καὶ τοῦ συνήϑους τῆς ἐξαλλαγῆς. ---- θΘ δοχηροβ. νοῦ. 22: 
Ταύτης δὲ τῆς ἁρμονίας (80. τῆς αὐστηρᾶς) πολλοὶ 

μὲν ἐγένοντο ξηλωταὶ κατά τὲ ποίησιν καὶ ἱστορίαν 
καὶ λόγους πολιτικούς, διαφέροντες δὲ τῶν ἄλλων, 
ἐν μὲν ἐπικῇ ποιήσει ὅ τε Κολοφώνιος ᾿Αντίμαχος 
καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ὁ φυσικός. ῬΙαί. Τίμιο], 86: Ἢ μὲν. 
᾿Αντιμάχου ποίησις καὶ τὰ Ζιονυσίου ξωγραφήματα, 
τῶν Κολοφωνίων, ἰσχὺν ἔχοντα καὶ τόνον ἐκβεβιασ- 
μένοις καὶ καταπόνοις ἔοικε, ταῖς δὲ Νικομάχου γρα- 
φαῖς καὶ τοῖς Ὁμήρου στίχοις μετὰ τῆς ἄλλης δυνά- 
μεῶς καὶ χάριτος πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερῶς καὶ 
ῥαδίως ἀπειργάσϑαι. ῬτοΙΙ], ἴῃ ῬΙαί, Τίπι, 1 ». 20 Ε 

1) ΟἿ ῬτοοΙ. ἱῃ Ομχοθίοσα. 1; θη. Ὁ. 80. " 2) Ῥδγθιῃ] 
510 Ηοχίζ; Ἰασοραῦυν βθουμάθτχα. 
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(4δ 54. Βδομποὶα.): Καὶ γὰρ εἴ τι τεχνικόν ἐστι παρά 
τινι τῶν ποιητῶν ὕψος, πολὺ τὸ μεμηχανημένον ἔχει. 
καὶ στομφῶδες ἢ, μεταφοραῖς χρώμενον ὡς τὰ πολλά, 
καϑάπερ τὸ ᾿Δντιμάχειον. ΟἿ, Απέϊραῦ. ΤΊΘ8881. 1π Απ- 
180]. Ῥα]αί, Π, 409. 

Β680]. δᾷ Νιοδπᾷ, Τμου. ὃ: Ἔστι δὲ ὁ Νίκανδρος 
ξηλωτὴς ᾿Αντιμάχου, διόπερ πολλαῖς λέξεσιν αὐτοῦ 
κέχρηται" διὸ καὶ ἐν ἐνίοις δωρίζξει. 

ΘΟ 51418. ΑπΕδΟὮΣ ΟὈΙΟΡΒΟΙ το] ααΐαθ, Ὠσπο 
ΥΩ ΘΟΒΟαΌΓΟΤΘ οὗ ΘΧΡΙΙΟΔΥΘ ἰπβυϊ αι Ο, Α. α. 56} 6]- 
ἸΘΟΥΡ. ΗΔ]. 1786. --- Β]οΙ 1614 αἰ γῦθ 'ῃὰ Απίϊ- 
ΤΏΒΟΒΟ ΟΟΙΟΡΒΟΙΪΟ 1 Ὀ1Δγ. ΟἾ888. Ὗο]. ὙΠ γν. 281 δβδαᾳ. 
[ἀαἰϑέοτᾷά Ῥοοίί. Μίπη. ατὺ. ο]. ΠῚ ρ. 8349 μπαα. 6ἄἅ. 
1108.] --- Αμὐδοιὶ ἐγαρταθπία οα. θά ποσ. Ῥαᾶγ. 1840 
(ν. βϑυργὰ ρ. 208). --- Απί. ΟΟΙορΡὮ. τϑι αἱ ῥγϑθιχίββα ἂθ 
οἱαθγιία οὐ βουρὺβ ἀϊβραϊαθοπθ ὁ0]]Θοΐδ8 οσχριδηδνιὺ Η. 6. 
5011. ῬΠΠ]ΘΩΡ. 1848. Ἐϊυβᾶ. ΑἸΙτηΔἀΎΘΥΒΊΟΠ65. ἴῃ Απὲϊ- 
80} 1 ΟὈἸΟΡΒΟΙΙ ἔγαρταθηΐα. Οοὐἑ. 1840. --- Ῥοοίδθ 
Ἰγγϊοὶ ατγδθοὶ οᾶ, Βουύῦκ ρ. 488---489 [611---61ὅ σά. 
1Π]. --- οΙ Κυλδπῃ ἴῃ ῬϑαΪγὶ Ἐπογοὶ]. 12 Ρ. 1121 βαᾳ. 

ΤΒΈΕΒΑΙΝ. 

Αὐορ δὰ Ηοταῖ. Εγιβύ. δὰ Ῥὶβ. 146 [11 γ. 601 
Ἠδυΐμ4).}: Απὐηδομυβ ροθίᾶ γοαϊδατη ΙΟΥΘαΒ ΠΔΥΥΘΔῊΒ 

 ΘΟΘΡΙδ 8Ὸ ΘΧΟΓΟΪΟ ἈΥΏ8Θ ΟΥΘΊΏΙΒ, 14 οδὺ, οοθρὶῦ 8ΔῸ [1ἢ- 
ἐογῖύα ΜοΙΘασΎΣ. 

Ῥοσρ γγῖοι δα 1ο6. [70]. ΠῚ ρΡ. 666 Ηδυΐμ81}}]: Νοο 
γοαϊέαχα Ὀ:Ιοσαθα 8 δῸ ἰπίογια Μο]θαρΥ } Δηθτηδοηαβ. ἘΠαϊ 
ΟΥΟΙΙΟαΒ ροθίδβ. Ηἴο δᾶργυθββαβ οδϑὺ χηδύθυϊϑιῃ, ααδ) 8516 

1) σομῳφῶδες “8000 8. 
185 
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οχίθμαιϊῦ, αὖ νιρίπε ααδίξαον γοϊυσηηδ ρ] ουθσιΐ, δηϊθαῦδσα 
Βορίθῃῃᾳ ἄσοθβ ὑβαὰθ δὰ ἸΒΘΡΔΒ ρϑσγαποογοί. Οὗ Αοσοι 
δᾶ ν. 180. [Αὐϊδϑίοῦ. Βμοί. ΠΙ, 6; ᾿πῖτα δὰ ἔν 2.] 

Οἷο, Βεαΐ. 81: Νφο ϑῃλὰ ροββοὺ 1ἄθια Ῥϑιποβύμθη 98 
ἄϊοογθ, αὐοα ἀἸχῖβθθ Απέηδοιαπν, ΟἸδγαμα ροθίϑαι, ἔογαμῦ, 
ααὶ ααὰτὰ ΟΟΠγοΟδΙ8 δααϊξουυΒ ἰορογοὺ οἷβ τῷ ἃ 3 Τὰ 
111π47) απαοὰ πον!ϑὺ8 γο]απλθη Βαθτῃ, οὐ θυμι ἰθρθη- 
ἔθ ΟΠ Π68 ργϑοίου Ρ]δίομθαν σϑ]]αυθϑοηῦ, οοἰθρατη,, ᾿παυλί, 
Ὁ ὮΔΒ110 ταΐπαβ: Ρ]αῦο Θηΐπι ΤΩ] ὉΠῚΒ ᾿ηδύδυ οδὺ χα] τυχης, 
θθ ααϊραβ τϑοίθ :υδϊοανι ΟΙΚάδηπ ἴῃ ῬϑΌΪΥΙ ΕἸΠΟΥΟΙ. 
12 Ρ». 1121. 

Ρ]αί. ταοτα]. ρ. ὅ18 Α: Ὁ δὲ περιττὸς καὶ ἀδὸ- 
λέδσχης; ἄν γε δὴ τύχῃ καὶ τὸν Κολοφώνιον ἀνεγνω- 
κὼς ᾿Δἀντίμαχον κτλ. ΟἿ, ῬυθΡη. Ρ. 29 οσίγ. 

Ῥογρμγτῖυβ 80. Εσβθ0. Ῥ͵ϑθρ. Εἄνδηρ. Χ, ὃ Ρ. 467 Α: 

Ὁ δ᾽ ᾿Αντίμαχος τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορ- 
ϑοῖ, ἂο φυθυβ ἱπέγα (δὰ ἔν. 47---49) ρῥ]υτα. ἀϊοοπύαν. --- 

Ἐπβίαίμ, δὰ οχῃ. 11. ρ. 9 Βομι. (νυ. δὰ ἔς. 1): ἀντί. 
μαχος Ὁμηρικῷ ξήλῳ φησίν κτλ. 

1. 

Ἐννέπετε Κρονίδαο Ζιὸς μεγάλοιο ϑύγατρες. 
Ἐπιβίαί. δὰ οπι. Π. Α4,, 1 Ρ. 9, 48 Βομι. (8 Β48.): Τῷ 
δὲ Ὁμηρικῷ τούτῳ σχήματι πολλοὶ καὶ ἄλλοι ἐνηγλαΐ- 
δαντο᾽ οὐ μόνον γὰρ Ἡσίοδος ἐκ τῆς τῶν Μουσῶν 
ἐπικλήσεως ἄρχεται, ἀλλὰ καὶ ᾿Αντίμαχος Ὁμηρικῷ 
ξήλῳ φησίν ., ἐννέπετε --- ϑύγατρες““. Ἐππᾶθπι γΘΥΒῸΠΙ 

αϑἴογαπὺ 5080], ὕοπ. Α οὐ 1105. δὰ 1οο.;: Ξομ0]. Ηοι. 8}. 

Μαίγδηρ. Απροᾶ, τ, ρ. 8574, 

1) Οὗ Ξοδοὶ. δὰ βίαι. ΤΘΡ. 1Π|, 466 [1πἴτα ἔν. 80]. 
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2. 

Ἔστι τις ἠνεμόεὶς ὀλίγος λόφος. 
Αγϊβίοὐ. Βμοί, ΠΠ, 6 ρ. 14085 1: Καὶ τὸ ᾿Αντιμάχου 
χρήσιμον, ἐξ ὧν μὴ ἔχει λέγειν, ὃ ἐκεῖνος ποιεῖ ἐπὶ 

τοῦ Τευμησσοῦ, ..ἔστι --- λόφος“5, αὔξεται γὰρ οὕτως 
εἰς ἄπειρον.) ϑίγαρ. ΙΧ ρ. 409: ἐν ὃὲ τῇ Θηβαίων 
εἰσὶ καὶ αἱ Θέραπναι καὶ ὃ Τευμησσός, ὃν ἐκόσμησεν 
᾿Αντίμαχος διὰ πολλῶν ἐπῶν, τὰς μὴ προσούσας ἀρε- 
τὰς διαριϑμούμενος ,.,ἔστι --- λόφος“. γνώριμα δὲ 
τὰ ἔπη. 

ὃ. 

Οὔνεκά οἵ Κρονίδης, ὅσπερ μέγα πᾶσιν ἀνάσσει, 
ἄντρον ἐνὶ σκηνῇ τευμήσατο, τόφρα κεν εἴη 
Φοίνικος κούρη κεκυϑημένη, ὥς ῥά ἕ μή τις 
μηδὲ ϑεῶν ἄλλος γε παρὲξ φράσσαιτό κεν αὐτοῦ. 

Βίορῃ. Βγζ. νυ. Τευμησσός. ἐκλήϑη δ᾽ οὕτως, ὡς ᾿4ν- 
τίμαχος πρώτῳ Θηβαΐδος .,οὔνεκα --- αὐτοῦ“. 

1) Οὗ. Ββιορμδησση δὰ ἴοο. ἴῃ Οὐϑχω. Αἢ. Ῥαγ, 1 ρ. 806. 
Βτδζτα. 1Π|. 1. ὀσπει] ὃς ἘΡσῖ; ὅστε ν6}] ὃς δὴ ΒΟΒΘΙ]ΘΏΌ., 

ὕσπερ͵ Μθυταϑη. -- πᾶσιν πάντων Ἰἰρτὶ; οοὐγ. Ηοϊβύθῃ. --- ὃς 
δὴ πάντων μέγ᾽ Βαρηῖς. -- 2. Τοῦ ποπᾶάστη διηθηᾶβέαβ. 
γυ]ρο σκιῇ; σκηνῇ απο Βο0]08 γγϑοροὺ οοᾶ. ᾿ιμθᾶ,, σχϑοθριὺ 
Μαΐμοῖο. σπῆι 7280ΟΌΒ, στέῃ Μοίποῖκο δα ἘΌΡΒΟΥ. Ρ. 129, 
στείνει Ἰάοτα διὰ βίθρῃ. Βγζ. Ρ. 619; ἄντρῳ ἔνι σχηνήν ΤηροΥ 
ῬασρᾶοΣ. ΤΏΡ. 1 Ρ. 166, ἄντρον ἐκεὶ σκιερὸν ΚΟΘΟΆΪΥ Οὐοπὶ. 

ΕἼ Ρ. 16, ἄντρον ἐν ἐσχατιῇ Ηοστώϑηη. --- τόφρα κ᾽ ἐνείῃ 
ὕπερον 1.1. - ὃ. κεκυϑμένα γ0] κεκευϑμένα ἸΔΌΧΙ; ΘΟΥΥ. Ηοστη. 
(κεκρυμμένη δ101}.). -- ἔ οοπβοχυδυὺ οοα, Ἐμρᾶ., ααἱ ὃς δα ἕ 
μῆτις ΘΧ θοῦ (ὅς ῥα βήτις Ῥατῖβ. ἂρ. Μοίπεὶ.), ἀπᾶθ ὥς ῥά ἑ 
ἡ τις Ὄηρον 1. 1. (8θα ὡς ἄρα μῆτιν -- παρεκφράσσαιτο Ἰάθτῃ 

ὕπραι ἱῃ ΑΜ. οπδ, Ῥ. 28). 
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4. 

Τευμησόνδε. 
Βίορι. Βγζ. 1. 1.: οἵ κατοικοῦντες Τευμήσσιοι, καὶ 
Τευμησσία ἡ ἀλώπηξ ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ τὸ οὐδέτε- 
οον Τευμήσσιον. καὶ τὸ ἐκ τόπου Τευμησσόϑεν, καὶ 
τὸ εἰς τόπον Τευμησσόνδε. ᾿Αντίμαχος ἐν πρώτῳ 
Θηβαΐδος. 

ὅ. 

Οἷοι ἔσαν βασιλεύτορες ΔΑἰγιαλήων. 
Ἐΐγηι. Μ. Ρ. 189, ὅ: βασιλεύτωρ᾽ παρὰ τὸ βασιλευ(σ)ω. 
᾿Δντίμαχος ἐν πρώτῃ Θηβαΐδος" .,οἷοι --- αἰπαλήων “-. 

Ἐδᾶάθῃχλῃ μαροὺ Ἐΐγια. ΕἾοσ. [ΜΠ11ὁ6Ὲ. Μόϊδηροθ ρ. 61]; 
σγουρὰ οἷοι --- βασιλεύτορες αἴοτί Ζοπαν. Ρ. 8710 Τιϊίπι. 
- Ζομᾶγδο Ἰἰοοῦπι ἱπάϊοαγιὺ Ὠαθρηΐζ. ΞᾳΡρ]. Ρ. 88. 

θ. 7. 

Τύδης τ᾽ Οἰνείδης. 

Τὸν καὶ φωνήσας προσέφης, Οἰνήιε Τύδη. 
Ῥυϊβοίδῃ, ΥἹ, 92 [ἀτϑίηχ. 1,8, ὅο]. ΠῚ ». 2706 ΚΘ11] ἀθ 

ξουτβ Ὄρφης (ρτο Ὀρφεύς), Τύδης (το Τυδεύς) ἀ185- 
ΒΟΥΘΏ5: ΞΘ Απἰηϑομθβ ἴῃ 1 ΤΒοραϊᾶοβ: οοΤύδης τ᾽ 
Οἰνείδης““ οἱ γοοαϊίναχα πῃ 6 ρῥχοἀυοίδιῃ τὸν --- Τύδη“, 
ἰθϑϑίο Ηθυοαϊδηο, αὐἱ μοο ροπὶὺ ἴῃ 1 Οδ Βο] ἸΘΟΥΠ,. 

Ετδρτη. ΤΥ. ᾿Τευμησόνδε 510]1, αυἱ Ρ᾿. 87: Εχύζοταδ, νου 
(βϑίθρμϑῃ) ρῬο ββίσηπασα σϑἔοσϊητθ δὰ Τευμησσόνδε, αὐδτησπδτα 
ΤῸ] υ18 αἀὐαοαὰθ ΔΗ ΒΟΌΣ ἀϑᾶχσῃ 6586 ὩῸῚ ὩΘΩΆΙΩτΙΒΟ.. 

Ετάστα. Υ. οἷοι Εἰγια. Ῥασ. (οοᾶ. 846) οὐχὶ Ζομᾶσα [οξ. 
Μοΐμοκο ἀπ]. Α]6χ. ρ. 116]; Ἰϑρθθδίιν οὗ οἵ. --- ὅσσοι 8:01]. 
-- Δἰγιαλήων ὝΆ10Κ. δὰ Ἠοχοᾶ,. Υ, 68 Ρ. 406 ρὑχο αἰπαλήων. 
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8. 

Κυνϑος. 

Βίοθρῃ. ΒγΖ. νυ. Κύνϑος, παρ᾽ ᾿Αἀντιμάχῳ ἐν πρώτῃ 
Θηβαΐδος. 

9, 

᾿Φσπασίως τέ σφω ἄγεν οἴκαδε. 
ΑΡΟ]]οη. Ὥγβο. ἄθ ργόποιω. ρ. 878 Ο: τὸς πλῆρες σφωέ" 
παρὰ γὰρ ᾿Αντιμάχῳ καὶ μονοσυλλάβως ........ ἐν 
πρώτῃ (Θηβαΐδος)" ..ἀσπασίως --- οἴκαδε“. 

10. 

Σφωΐίτερον μῦϑον. 

ΤΌϊά. Ρ. 401 Β., οὗ δὰ ἔταρτη. 18. 

11. 

Τὸ καί σφω γείνατο μήτηρ. 
1014, Ρ. 818 Ο: τὸ πλῆρες σφωέ' παρὰ γὰρ ᾿Αντιμάχῳ 
καὶ μονοσυλλάβως ἐν τρίτῃ Θηβαΐδος" ..τὸ --- μήτηρ“. 

12. 

ΞΉΒ0]. ὕοῃ. ἃ δὰ Ηομι. Π. 2, 400 [ν. 189 Ὠ1πά.]: 

᾿Αντίμαχός φησιν παρὰ συφορβοῖς ἀνατετράφϑαι Τυδέα. 
ΟἹ, β6μοὶ. οι. Β οὐ Υἱοὶ. ἂρ. ΒΚ. β6ῃ01. Ῥαγ, δρ. 

Ογϑα. Αποοᾶ, Ῥαγ. ΠῚ ῃ. 878. 

19. 

Σφωιτέρην ...... ὀιξύν. 
ΑΡ0]]. Ὥγεο. 46 ῥσόβοιω. ρ. 401 Β--Οα: Καὶ ἀπ’ αὐτῆς 
(ὑτοπουίπο σφῶϊν) κτητικὴν παρ᾽ ᾿Αντιμάχῳ εἰρῆσϑαι 

Εγδρτα. ΧΙ. τῷ ΒΟΚΚ.; βθα γ. 5011 ρΡ. 40. 
Εταστα. ΧΠῚ. σφωιτ. δι᾽ ὀιξ. οἱ. θη. 
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ἐπὶ Τυδέως καὶ Πολυνείκους τὸ οσφωϊτέρην ὀιξύν ““" 
καὶ διὰ τῆς δευτέρας ᾿Ετεοκλέους καὶ Πολυνείκους τὸ - 

οοὐσφωίτερον μῦϑον ““ (ἔαρτα. 10), ἑαυτοῖς ἐναντιοῦνται. 

14, 

ΤηΐοῦρΥ. Με οῦρ. Αθῃ. Χ, ὅθδ γν. 828 Ἴΐοη: 
ΗουΘΓῸΒ ) διμϊουση Αθράθουϑ αἰαῖ Τονΐ8. ϑ86ἃ Αὐϑἰμαδομὰ8Β 
ἴῃ ΠῚ ΤὨθραῖάοβ ἀϊοιῦ δάνθυβυση θατα δγτηδίμμ ὃ). 

18. 

"Ἄλλοι δὲ κρητῆρα πανάργυρον ἠδὲ δέπαστρα 
οἰσόντων χρύσεια, τά τ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι 
κείαται ...... 

10. 

Πάντα μάλ᾽, ὅσσ᾽ ᾿άδρηστος ἐποιχομένους ἐκέλευσε 
ῥεξέμεν' ἐν μὲν ὕδωρ, ἐν δ᾽ ἀσκηϑὲς μέλι χεῦαν 
ἀργυφέῳ κρφητῆρι, περιφραδέως κερόωντες" 
νώμησαν δὲ δέπαστρα ϑοῶς βασιλεῦσιν ᾿φχαιῶν 
ἐνσχερὼ ἑστηῶσι, καὶ ἐς λοιβὴν χέον εἶϑαρ ὅ 
χρυσείῃ προχόῳ .... 

11. 

Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ. ἀσκητὸν κελέβειον 
ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἷ προφερέστατον εἴη. 

1) Π, 4, 402 Ββαα. 2) ἀϊοιϊῦ --- ἀγιχδία) ἃ. δᾶν. δὰσῃ 
ΔΙΥ ζτῃ ΟΟἄ, 

Εσδρα. ΧΥ͂Ι. 2. ἀσκηθὲς] ἄκρητον 500]]. --- χεῦαν ΒοΒ 6116 }Ὁ. 
ῬτῸ οοὐϊουμα γεῦδ οὐ γεῦεν. --- ὅ. Ἰοχοῦδευν ἐκ γερὸς εἰστιῶσι : 
--- ἐνσχερὼ εἴστιόωσι ὕδοοῦβ Αρροπᾶ, δὰ Ῥοσβοῃ. Αάγϑσβ. ῥ. 820; 
ἐνσχερὼ ἑστηῶσι Ἡθττδηη. “--- 

ΕὙδρτα. ΧΥ͂Ι. 1. ἀσκητὸν 5.01] ὑγο ἀσκηϑές. --- Ἡ ῶ3. προ- 
φερέστατον 83.101 δ᾽ι᾽ο οὐ ἔτ, ΧΥΠΠ γχο προφερέστερον Οοοτ- 
Ῥχοῦδηΐθ Μοιηθκὶο Α18]. οτἱῦ. δὰ Αἰλ. ρ. 218. ᾿ 
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18. 

᾿4τὰρ ἀμφίϑετον κελέβειον ἑλόντες 

ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἵ προφερέστατον ἦεν. 

19. 

Κήρυχάς 9᾽ ἅμα τοῖσι φέρειν μέλανος οἴνοιο 
ἀσκὸν ἐνίπλειον κελέβειόν 8’ ὅττι φέριστον 
οἷσιν ἐνὶ μεγάροις κεῖται μέλιτος πεπληϑός. 

20. 

Πᾶσιν δ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἐποιχόμενοι κήρυκες 
χρύσεα καλὰ κύπελλα τετυγμένα νωμήσαντο. 

Αἴμοα. ΧῚ ρ. 468 Α: ᾿ἀντίμαχος δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν 
πέμπτῳ Θηβαΐδος φησί («πάντα --- προχόῳ“ (ἔν. 16). 
καὶ πάλιν ..,ἄλλοι --- κείαται““ (ἔτ. 15). κἀν τοῖς ἑξῆς 
δέ φησι ..καὶ χρύδεια --- εἴηκς (ἔν. 117). --- Ρ. 4715 Ὁ: 
᾿Δντίμαχος ὁ Κολοφώνιος ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος φησί 
»οκήρυκας --- πεπληϑός““ (ἔτ, 19). καὶ πάλιν .. ἀτὰρ 
- ἦεν“ (ἕν. 18). ἀλλαχοῦ δέ φησι ..καὶ χρύσεια --- 
εἴη““ (ἔν. 17). σαφῶς γὰρ νῦν κελέβειον ἀντὶ ἀγγείου 
τινὸς τέϑεικε, προειπὼν ποτήρια δέπαστρα. --- Ῥ. 482 
Ἐ: ᾿Δντίμαχος δ᾽ ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος .«πᾶσιν -- 
νωμήσαντο““ (ἔν. 20). 

οἷα αυἰηΐο ΤΉΘΌΔΙα18 ᾿ἰργο οοηνίνίατα, αποᾶ Αἀταβίυβ 

Ὠοχοΐθαβ οοπτα ΤΉΘΌαΒ ῥγοϊθοϊυ 8 Δρραγαν, αἀθθογιρίυπι 

6580 [86110 ΟΧ 10518 ἰγαρτηθηίοσα ὙΘΥΌΪΒ ΟΟΒΟΙ αι. 

Ῥταάρτα. ΧΙΧ, 1. ϑ᾽ ἅμα τοῖσι] ἀϑανάτοισι Ἰιθτὶ. 9᾽ ἅμα 
τοῖσι 5.011] Απλτηδᾶν. οὐ 9800 05 ἴῃ Ὠῖαν, Αηΐδα. ΥΠΙ (8. 1841) 
Ῥ. 168: δὲ ταγοῖσι (αλῖδτα οομἰθοίαγϑσα ἃ 7Ζ8οοῦΒ10 Ῥχοϊδίϑιι) 
δασίαΣ ἘΟΘΟΙΥ οομΐ. ΘΡ. 1 Ῥ. 1ὅ. δ᾽ ἄρα τοῖσι ΘοΌτΘΘ. --- μέλα- 
νὸς τ᾽ οἴνοιο Φ86008 . 1. 

΄ 
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Αἰμθη. ΧΙ, ρὑχΐπο. [ρ. 459] παρὰ μὲν τῷ ᾿Αδράστῳ 
ἐν νοὸς . καθίσαντες οἵ ἀριστεῖς δειπνοῦσιν““. 8001]. 

ι 21. 

Πλῆσαι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστέψαντα δεπαστρόν. 
Ἐΐγτι. Μ. νυ. ϑαύμακτρον (ρ. 448, 66): ὡς καὶ παρὰ 
᾿Δντιμάχῳ παρὰ Ἶ) τὸ δεπάξω, δέπαστρον᾽ οἷον ««πλῆσεν 
δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστράψας δέπαστρον“. “. οὐχ ὑγιῶς ἐχρήσατο τῷ 
σημαινομένω: ἐθήκαμεν γὰρ ἐπὶ τοῦ ποτηρίου τὴν 
λέξιν, τὸ δεπαξόμενον᾽ αὐτὸς δὲ ἀντὶ τοῦ δεπάξοντος, 
ὡς εἰ πινόμενον εἰρήκει ἀντὶ τοῦ πένοντος. 

22. 

«Αὐτίκα δ᾽ ἠϑείοισιν ἀναπτύσσων φάτο μῦϑον. 
Εΐγιι. αυά. ν. ἠϑεῖος [». 238, 117]: σημαένει δὲ προσ- 
φώνησιν νεωτέρου πρὸς παλαιότερον. καὶ τινὲς 
μὲν λέγουσιν, ὅτι πρὸς ἀδελφὸν μόνον λέγεται... 
οὐ καλῶς δὲ λέγουσι. εὑρίσκεται γὰρ καὶ μὴ πρὸς 
ἀδελφὸν λεγόμενον, ὥσπερ ὃ Εὐμαῖος ....... περὶ 
τοῦ Ὀδυσσέως" .,ὄΔἀλλά μὲν ἠϑεῖον καλέω καὶ νόσφιν 
ἐόντα “.2 ἰστέον δὲ ὅτι ὁ ᾿Δντέμαχος ἐχρήσατο ταύτῃ 
τῇ λέξει, μὴ ποιήσας τινὰ λέγοντα αὐτήν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

Εχαστα. ΧΧΙ. πλῆσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστράψας δέπαστρον 11 τί. 
{ἐπιστρέψας οοᾶ. Ῥαγ. 2664. --- πλῆσεν -- ἐπιστέψας τὸ ὃ. 
Β0ΟΡ8, πλῆσεν --- ἐπιστέψασα ὅδ. ΒΙοτηῖ. βρομη, πλῆρες δ᾽ ἄρ᾽ 
ἐπεστέψαντο δεπ. 8.101] ἴῃ Απιηδᾶγ. Ρ. 10, πλῆσαι --- ἐπιστέ- 
ψαντα δεπαστρόν ΚΟΘΟΙΪΥ, ααἱ Οοπί. ΘΡ.1 Ρ. 16: ,ἀγδιατηδίϊουθ 
1110 μβαυὰ ἀυ16 ρυΐαν!ῦ ἃ. σϑυρο αποᾶδηι δεπάξω, ᾳποᾶ ποι ἰϑτῃ 
ὨοδίσΟ ὈΘΟΒ ΘΙ“ τοβροηαοχγϑὺ, αὐϑπὶ ἀ6 ἀἰδ υ  ΘΠῚ1Β ῬΟΟΘΌ]18 
ἀϊοογοῦανῦ, ΠΟΥΌΤΩ ῬΓΟΟΘΌΒΌΙΩ Θ8860 80 Απϑτάϑομο βαρβίδηὐιναπι 
δεπαστρός, αυοὰ απ ΔΌΒ1τ,110 8ΏΔ]Ορ 80 Βα βίδη Ὡγοσθτα δαιτρός, 
ἰατρός, μαστρός ῬοΟΙ]]ἔοτθτα εἰρη βοδτοί. " 

1) παρὰ ἱπβοτῖῦ Κοθοῦγ. 2) 515 85[0]1;: φρόνησιν τυϊρο. 
8) Οά. ξ 147. 
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ἐξ ἑαυτοῦ λεγόμενος ἐχρήσατο, λέγων ..αὐτέκα «--- 
ὖϑον“, σημαίνει δὲ ἐνταῦϑα τοῖς οἰκείοις φίλοις, 
ταῦτα δὴ λέγων περὶ τοῦ ᾿Δδράστου ᾿). 

28. 
Ἐν δέ νυ τοῖσι μάλα πρόφρων ἐπίκουρος ἀμορβέων 
ὡμίλησ᾽, εἴως διεπέρσατε Ζύμιον ἄστυ. 

Βίορη. Βγ2. νυ. Ζύμη" ᾿Δντίμαχος ἐν ε΄ Θηβαΐδος ,»ἐν 
δέ --- ἄστυ“. 

24. 

Τὼ δ᾽ ἐπαπειλήτην, ὥσπερ Καυκωνίδα Δύμην 
ἐπραϑέτην παίδεσσιν ᾿Επειῶν ἀρχεύοντες. 

Ὑχοίζ. δᾷ Τιγοορον. 591: Καὶ ᾿Δἀντέμαχος ἐν Θηβαΐδι" 
»οὧς ἐπαπ. --- ἀρχεύοντες““. Αὰ Απὐηδομὶ γουρα βρϑοίδαὐ 
βίγαρ. ΨΙΠ γὑ. 8387. ϑίϑθρι. ΒγΖ. ν. Ζύμη. ο,Ιοῦῦα δὰ 
ΘΔΠάθτα ΤΘΙΏ, 4080 τΘ ΠΟΥ ἴῃ ἔτ. δηθοθαθῃί, βρθοΐϑῃ- 

ἂδ ἀθ Μοιϊοπίδυβ, Εὐγγίο οὐ Οἴθαΐο, ἀϊοῖα νἱἀϑηΐυτ. "ἡ 

5.001]. 

25. 

.- Ἄδρηστος Ταλαὼ υἱὸς Κρηϑηιάδαο 
πρώτιστος Δαναῶν εὐαινέτω ἥλασεν ἵππω, 

Φ 

1) δὴ --- περὶ τοῦ ᾿Αδράστου] δὲ --- παρὰ τὸν ἄνδρα σου 
γα ]ρο; οοττ. ϑομποίἀουσία δχθσοῖθ. οὐδ. Ῥ. 28. 

Ῥσάρτη. ΧΧΤΗ͂. 1. Τιορθυδίαν ἐν δὲ σὺ τοῖσι; Θταθπᾶ. ΜοΙΠΘΙΚΘ. 
-- ἀμορβέων Μοίποκθ Ῥτὸ ἀμορβῶν. ΕἸ ἄτη ὡμίλησ᾽, εἴως 

ΤῸ σαϊραΐο ὦ ιλήσαϑων) ἀοροῖισ. ὠὡμίλησας, ἕως ζδοοῦθ. 
ὠμίλησας, ὅπως ὡμιληι 

Ῥτάσια. ΧΧΊΥ. τὼ δἼ 516 ΚΟΘΟΒΙΪΥ οοπῖ, ΘΡ. ἴνΡ. 16; ὡς’ 
Ταοίζ., ὡς 5101], ὧδ᾽ νοὶ ὦ δ᾽ Ὀᾶρη. 

Ἐταστα . ΧΧΎ. 1. Ταλαῶ᾽ 6 ΟΒΟΘΙΌΡΟΒΟΟ (Βοκὶς, Απθοά. 
τ. γ. ἰ288 " 418 (ἀΔ151.7) ΤΘΡΟῚΣ ταροαῦ 3160 Ό6118 οὗ Βοιρκ ἴῃ 
Ὀίδι. Απέϊα. 1Υ̓ (1887) Ρ. 466; οἵ. 8001]. Ρ. ὕά4. --- 2. εὐαινέτω] 
ΤοροραΐυΣ περ ἐχαινετώ. -- εὐαινέτω Ἠοττλδηη ἀρ. 500]]. 1. 1.; 
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Καιρόν τε κραιπνὸν καὶ ᾿4ρείονα Θελπουσαῖον, 

τόν ῥά τ᾽ ᾿ἀπόλλωνος σχεδὸν ἄλσεος Ὀγκαίοιο 
αὐτὴ γαῖ᾽ ἀνέδωκε, σέβας ϑνητοῖσιν ἰδέσθαι. δ᾽ 

Ῥαῦβ. ὙΠ, 2ὅ, 9 (δ): ᾿Δντίμαχος δὲ (τὸν ᾿Ζρείονα) 
παῖδα εἶναι γῆς φησίν" ,,άδρηστος --- ἰδέσϑαι“. 

20. 

Ὅς ῥά ποτ᾽ ᾿Αδρήστῳ τριτάτῳ δέδμηϑ᾽ ὑπ᾽’ ἄνακτι. 
Τριᾶ. 8 10 (6): λέγεται δὲ καὶ τοιάδε, Ἡρακλέα πολε- 
μοῦντα Ἠλείοις αἰτῆσαι παρ᾽ Ὄγκου τὸν ἵππον καὶ 
ἑλεῖν τὴν Ἦλιν ἐπὶ τῷ ᾿Αρείονε ὀχούμενον ἐς τὰς 
μάχας, δοϑῆναι δὲ ὑπὸ Ἡρακλέους ὕστερον ᾿Δδράστῳ 
τὸν ἵππον. ἐπὶ τούτῳ δὲ ἐς τὸν ᾿Αρείονα ἐποίησεν 
᾿ἀντίμαχος" οὖς ῥα --- ἄνακτι“. 

21. 

Πατρί τε κυανοχαῖτα Ποσειδάωνι πεποιϑύώς. 
ΟΒοΘσΟΌΟΒΟ. «ἴη ΒΘΚΚ. Απροᾶ, αν. Ρ. 1187 [ρ. 124 Οαἰβ61: 

Ἔστι γὰρ τῷ κυανοχαίτου (510), καὶ γίνεται κατὰ με- 
ταπλασμὸν τῷ κυανοχαίτα, καὶ οὐκ ἔχει προσγεγραμ- 
μένον τὸ ἴ, οἷον ὡς παρὰ ᾿Αντιμάχῳ “πατρί τὲ -- 
πεποιθώς“. 

28. 

“Ὡήμητρος τόϑι φασὶν ᾿Ερινύος εἶναι ἔδεϑλον. 
Ῥαυβ. Υ͂ΠΙ, 2ὅ, 4 (8): Μετὰ δὲ Θέλπουσαν ἐπὶ τὸ 

ἑὼ αἱνετὼ ἴ,ὦ [ναγϊδηῦ οοἀᾶ. 1611 Βυΐξα. ΒοκΚκ. ὨΣηᾶ,, οἵ. 
Βουρκ. ἴῃ Βυ)]οὺ. 461} Ιμρεϊῦ. δυο. 1848 ρ. 140. νέω αἶνετῶ 
ΒΙΘΌ6118, πόδας αἰνετώ Ὀπρπύξ. 5001]. --- 8. «ἀρείονα] ΟἿ, Ἐπίαί. 
δὰ 1]. ν. 1804, 68 Βα. ἤοτα. 1419 88. 

Ετάρτα. ΧΧΥ͂Ι. τότ᾽ 8:0]]. 
Εταστα. ΧΧΥ͂Ι. κυανοχαίτα Ποσειδάονι οοἄ.; οοχτ. 5,001}. 
Εταρστα. ΧΧΥ͂ΠΙΠ. τόδε -- ᾿Ἐριννύος β6}0)]. δὰ Αἰύμ. 
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ἱεῤὸν τῆς Δήμητρος ὁ “άδων κάτεισι τὸ ἐν Ὀγκείῳ᾽ 
καλοῦσι δὲ ᾿Ερινὺν οἵ Θελπούσιοι τὴν ϑεόν, ὁμολογεῖ 
δέ σφισι καὶ ᾿Αντέμαχος ἐπιστρατείαν ᾿Αργείων ποιήσας 
ἐς Θήβας᾽ καί οἵ τὸ ἔπος ἔχει, ..4]΄ήμητρος --- ἔδεϑλον“. 
Ἐχ Ῥδυβϑηϊα ᾿δυδβιὺ Ξ6801, 2824 Απίμῃο]. τ. 1, 48 ν. 90 

(οἃ, Ἐταποοῖ. 1600), ααθιὰ οἰδανι 85:10. ΟἿ, Μαεΐποὶκ. ἴῃ 
ῬΆΪΟ]. 1 Ρ. 647. 

29. 

᾿Ἐγγύϑιε δὲ προχοαὶ ποταμοῦ Λάδωνος ἔασιν. 
᾿ς Ποοδοβῖαβ (Ὁ) περὶ κλίσεως τῶν εἰς ὧν βαρυτόνων 
ΠῚ 80. Ὀιμᾶ, δα β6801. Αὐϊβίορῃ. ΠῚ ρ. 418 δᾶ. 1108.: τὸ 

“άδων ὑπὸ ᾿Δντιμάχου διὰ τοῦ οὗ) κλένεται" .,»ἐγγύϑι 
--- ἔασιν“. Οὗ ΟΒοογοροβο. ρ. 756 Οαἰβέ, [τὶ Βοκῖ. 

Αποοᾶ, τ, Ρ». 1894]: τὸ “άδων (ἔστι δὲ ὄνομα ποτα- 
μοῦ) ὑπὸ ᾿Αντιμάχου διὰ τοῦ ὦ κέκλιται ἀναλόγως, 
οἷον Μάδωνος. 

80. 

Ξομο]. δὰ Βα, ΤΏΡ. 1Π,| 406: Οἰθτῖηὶ γαύθ8, 
αοὶ βυπὺ Μοίδιαρυβ οὗ Αμηρμίαντδυβ: Θιοαπὺ ροθίϑιῃ 1βίϑ 
ΟΠ ΟΣ ατδθοοὸ ροϑίϑ Απίηδομο αἀθαυχίθβο, ααἱ οὐ 1080 
(Ἰορ δα Τποραϊάθηι βουϊρϑὶὺ οὐ σϑύθυ!θυβ ἴῃ ταᾶρτιο ῥγοίϊο 
μϑριΐαμι. 

81, 

5680], δᾷ Ῥιμᾷ. ΟἹ. ΥἹ, 21: Κατεπόϑη δὲ ᾿ΑΔμφιά- 
ραος, οἱ μὲν περὶ Ἰῶρωπόν, οἵ δὲ περὶ Κλεωνάς" τοὺς 

Εταρτη. ΧΧΙΧ, μάδωνος ρΡτο Μάδονος Βοχρειῦ Ὀϊπά., ἔασιν 
Ῥγὸ ἦσαν Μοίπρκο 46]. ορίστ. Ρ- 128. οὗ, Βο1}. 1π ῬΆ11|0]. ΤΥ 
Ῥ. 1171. --- ἴασιν 5101} ἴῃ θα, --- πρ. “άδωνος ἔσαν ποταμοῖο 
Βουρὶς Ἰὼ Πϊδγ. Απία. ὙΠ] (8. 1841) Ρ. 88. 

1) ὦ Ὠὶπᾶ. ΡῥτὸῸ ο. 
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δὲ ἵππους αὐτοῦ φησιν ᾿ἀντίμαχος εἶναι ἀσυστάτους), 
οἱ δὲ Θεσσαλούς, ὀνόματα δὲ αὐτῶν Θόας καὶ 4) ίας͵ 

ὁ ὃὲ ἡνίοχος αὐτοῦ Βάτων ἐχαλεῖτο ἢ Σχοίνικος, 
συγκαταποϑεὶς αὐτῷ. 

92. 

᾿Δμφιγένεια. 
Βέοριι. Βγχ. νυν. ᾿φμφιγένεια" πόλις Μεσσηνιακή. Στρά- 
βων ὀγδόῃ). ἔστι δὲ κατὰ μὲν ᾿Δπολλόδωρον τῆς 
ΜΜακιστίας, κατὰ δὲ ᾿ἀντέμαχον τῆς Μεσσηνίας. Ἐταρ- 

ταϑηΐαη ἤρα δὰ ἸΤμορϑίάθιη γοθγθμαυση Θ886 ΟΟ] ΠρῚ ῸΥ 

6 βιίδί, ΤᾺΘΡ. 1Υ, 178 βαᾳ.: Ηυΐϊο (Οδραπμθο) ράᾶσγοσγθ ἀϑίϊ, 
4.08 ἔοχ! 8 ΑἸρμσοηῖδ [ ΡΙδηδαθθ Μοββθη6 τηοηΐϑηδαὰθ 

παϊχιὺ Τύποχαθ οἷο. --- 5! Ἰἰοσαπι οἰἑανὶύ 081]  οτς. 

98. 

ΒΌΒΟΙ, σοὺ. δᾶ Αθβοῃ. ϑορὶ. 164 ἢ1πᾶ.: Ὀγκαία 
᾿4ϑηνᾶ τιμᾶται παρὰ Θηβαίοις, Ὄγκα δὲ παρὰ τοῖς 
Φοίνιξι" καὶ ᾿Ὀγκαῖαι πύλαι" μέμνηται καὶ ᾿Δντίμαχος. 
ὕπαθ Βδυβογαμὺ 36080]1. γθοο. δα ἰοὺ. Ὁ. 820 )1πά. 

84, 

5080]. δὰ Ἐπν. Ῥβοθη. 160: Παρϑενοπαῖος, ὡς μὲν 

᾿Αντίμαχός φησι Ταλαοῦ τοῦ Βίαντος τοῦ ᾿Δμυϑάονος 
τοῦ Κρηϑέως τοῦ Αἰόλου τοῦ Ἕλληνος τοῦ Διός, 
μητρὸς δὲ “υσιμάχης τῆς Κερκυόνος τόῦ Ποσειδῶνος" 
ὡς δὲ ᾿“Ελλάνικος κτλ. ΟἿ, Ἡϊηᾷ, δὰ 8680). δᾷ γ. 196. 

1) ψμυκλαίους 8.011, σοηξουγ! ἰθρθηθ δὶ. ΤΉΘΌ. ΙΥ͂, 214 
8ε4αᾳ. Ὗ7ἼΙ. 826 (Αγογοϊδθδᾶβ --- ὨΘΌΘΩΔΒ γ. 829); Ἡσβωτίους ὕπροΥ 
Ῥατϑδᾶ. ΤῊΘΡ. 1 Ρ. 41ὅ, Ἀπ βοὴ Ῥγὸ ΕἸᾺΡ ΒΟΥ ΟΏ 6 ποιηϊ- 
πδΐθσαι γϑύαβ. 2) Ρ. 849. 
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Β6ΒΟΙ. νοΐ. δὰ Αθβοὶ. ϑορί. δ417 Ὀϊπᾶ.: ᾿ἀντίμαχός 

φησιν ᾿4ργεῖον αὐτὸν (Ξο. Παρϑενοπαῖον), οὐκ ᾿Αρκάδα. 

88. 
Μέχφις δὲ δρεπάνῳ τέμνων ἄπο μήδεα πατρὸς 
Οὐρανοῦ ᾿Αχμονίδεω λάσιος Κρόνος ἄγχι τέτυκτο. 

ῬΙαῦ, τπογᾶ]. Ρ. 27δ΄Α: Γέγραφεν ᾿Αἀντίμαχος Ἡσιόδῳ ἢ) 
πειϑόμενος ..»λέχρις --- τέτυκτο “. 

96, 

Φλοίουσαν ὀπώραις. 
ΡΙαΐ. πιοσα]. ρ. 688 Ε: Εἰπόντος οὖν ἐμοῦ ταῦτα, γραμ- 
ματικοί τινες ἔφασαν ὑπέρφλοια λελέχϑαι τὰ μῆλα 
διὰ τὴν ἀκμήν᾽ τὸ γὰρ ἄγαν ἀκμάξειν καὶ τεϑηλέναε 
φλοίειν ὑπὸ τῶν ποιητῶν λέγεσθαι" καὶ τὸν ᾿άντέ- 
μαχον οὕτῳ πῶς ο᾽φλοίουσαν ὀπώραις““ εἰρηκέναι τὴν 
τῶν Καδμείων πόλιν. Οὗ ν». 185 Ὁ: τὸ γὰρ ϑέρος 
αὐτοῖς μαρτυρεῖ καὶ τὸ μετόπωρον, ὅτε μάλιστα χλω- 
ρὰν καὶ φλύουσαν, ὡς ᾿Δντίμαχος ἔφη, τὴν ὀπώραν 
γεννωμένην κτλ. : 

91. 

Ὡς ῥὰ τότ᾽ ᾿Αργείων κολῴει στρατός. 
Ἐπβίαίι. δα Π. ρ. 20ὅ, 8 βαᾳ. Βομι. 1δδ Β85. Σ)ημείω- 

Εταρσια. ΧΧΧΥ͂. 1, λέχριε --- ἀπὸ οοἂά, --- 2, ἀντιτέτυκτο 
οοἂᾷ. Ρ]αΐ.; οὗ. ΚΟΘΟΒΙΥ ΟΟμϊ. θρ. 1 Ὁ. 17: ΡΥΟΌΘΔΌΙΙτΙΒ οδὺ οχ 
ΟἸροὶ νϑὶ σϑϑιϊβ ἀθβουϊρίζομθ μΒᾶθ0 ρϑυϊα [οἷ. 5001] Ρ. θ4, ΚΊΏΚΟΙ 
Ἐπὶ ρΙἀθθ οὗ 8.8 ζγϑθοδ Ὁ. 88], ἃ ρορίδ ϑαΐθιω βοϊθιβηθ 1Πυἃ 
ἄγχι τέτυκτο Βοτὶρίττα ἔα1886"". 

1) Ταθος, τς 1600 Βαα. 
Ετάρτο. ΧΧΧΨΥΙ. φλύουσαν δ Δ1οἸκ.. δὰ ΕὈΣ. ῬὨοΘα. 882. 
Εταρια. ΧΧΧΥΠΙ. ἐκολῴει Ἐϊαδὺ. --- κολῴει Βαυϊζίτα. [,6Χ]]. 

1 ν». 160. ὥς ῥα τότ᾽....... στρατὸς ᾿Δργείων ἐκολώει Β]οχηξ,, 
ὥς ξα τότε στρατὸς ᾿4ηγ. ἐκολώει ϑρομη ἀθ οχέγ. Οάγεβ. ρατγίβ 
Ῥ. 209. 
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σαι δὲ ὅτι Ὁμήρου δευτέρας συξυγίας εἰδότος τὸ 
κολῳῶ, καθὰ δηλοῖ τὸ ἐχκολῴα ὅμοιον ὃν τῷ ἐβόα, 
φασὶν οἵ παλαιοὶ καὶ πρώτης αὐτὸ εἶναι παρ᾽ ᾿άντι- 
μάχῳ εἰπόντι ,,ὧς ῥὰ --- στρατός “. 

88. 

᾿Δργειώνη. 
ϑίορῃ. Βγυζ. νυ. ργος. ᾿4ργείωνες λέγονται ὡς Καδμεί- 
ὥνες, καὶ ᾽Δργειώνη, ὡς ᾿Αντίμαχος. 

99. 

Ἔδρακε νῶε μολοῦσα. 
ΔΡΟ]]οπ. ἅθ ῥσόποια. ρ. 878 Β: διὰ τοῦ Ἑ ἡ νῶξε παρὰ 
᾿Αἀντιμάχῳ εἐνϑηβεσιν) ..ἔδρακε --- μολοῦσα“. 

40. 

Βίορι. ΒγΖ. νυ. 4ϊα. Ἔστιν 4ἷα καὶ Μακεδονίας 
πηγή, ὡς ᾿Αντίμαχος ἐν Θηβαΐδι. ΟἿ Β68.011,. πιΐπη. δᾶ 
Ηομι. Π. Β, 860. ϑίταρ. ὙΠ ». 8380 (ἥαρτω. 21, 28). 

Ἐϊαβίαίῃ. δὰ 1]. ρ. 860, 11 β8ααᾳβ. Βομι. 272 Βδ5. Εἰΐγγυη. 

Μ. ρ. 21, 38. 
41. 

Βόας ὀστρίμου ἐξήλασσεν. 
Ῥμοί. Τι6χ. γ. ὄστριμα Ρ». 258 Πογη. (854 Ῥογβ.): περίέ- 
βολοι κτηνῶν καὶ οἷον ἐπαύλεις" ᾿Αντίμαχος Θηβαΐδι" 
οοβοῦς --- ἐξήλασσεν “. 

42, 

Γηγενέας τε ϑεοὺς προτερηγενέας Τιτῆνας. 

1) Ι,.. ἐν Θηβαΐδι. , 
Εταρστα. ΧΙ]. βοῦς --- ἐξήλασεν γαϊρο; οογ. 8101]. -- 

οστρίμου ὁ ἐξέλασεν βοῦς Ὀυθηία. ΒΌΡΡΙ. Ρ. 
. ΧΙΠ. Ποροθεαίας ᾿ποοτεφηγενέας τε Τιτ.: : τὸ ἀ616- 

νοτυπῦ Σ πρμαοίδοτ. Βθαθῦμ. 5101] 
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Β680]. δᾶ Αγαί, 156 (Ασα. οᾶ. ΒΌΒΙΘ Υο]. 1 ρ. 440 5α.): 
Οὐ λέγει καὶ μέγα. χαῖρε αὐτὸς καὶ προτέρη γενεή. 
ὦ Ζεῦ σὺ καὶ ἡ σὴ γενεά" ἤτοι οἵ Τιτᾶνες. ἴσως καὶ 
παρὰ ᾿Αντιμάχῳ᾽ ., Γηγενέας --- Τιτῆνας“. 

48. 

Ἔστι δέ τις Νέμεσις, μεγάλη ϑεός, ἣ τάδε πάντα 
πρὸς μακάρων ἔλαχεν" βωμὸν δέ οἱ εἴσατο πρῶτος 

"Ἄδρηστος ποταμοῖο παρὰ ῥόον “ἰσήποιο, 
ἔνϑα τετίμηταί τε καὶ ᾿4δρήστεια καλεῖται. 

βδίταυ. ΧΠῚ ρὑ. ὅ88: Ἐνταῦϑα μὲν οὖν (ἐν ᾿Αδραστείας᾿ 
πεδίῳ) οὐδὲν ἱερὸν ᾿Αδραστείας δείκνυται, οὐδὲ δὴ 
Νεμέσεως, περὶ δὲ Κύξικον ἔστιν ᾿Αδραστείας ἱερόν. 
᾿Αντίμαχος δ᾽ οὕτω φησίν" ..,ἔστι --- καλεῖται“. Ἐο8- 
ἄδχα νϑυβὰβ δθὔοσυμπὺ Ἠδτροογαί. ν. δράστειαν. ἈΑροϑίοϊ. 
1, 40 (81 Τιουΐβοι). Ἐϊαδίαίῃ. δὰ Π. Ρ. 8ὅὅ, 34 5Βαᾳ. Βοπι. 

2609 Β48. Ατβθῃ. 1, 47 ρ. 18 ὙΥα]2.; νυν. 1--ὃ (4 ἰσήποιο 
οπι1880) ϑυϊά. ν. ᾿ἀδράστεια [ΠΦ1 Ρ. 110 ΒοτΙημ.7, ασϑτυσι. 

ἴῃ ΒΟΚΙ. Αμποοᾶ,. Ρ. 842 [-Ξ- Βδοῆω. Αποοᾶ, 1 ρ. 28]. 

ΟΕ, Ζουθοῦν. 1, 80. 

44. 

Ἡφαίστου φλογὶ εἴκελον, ἥν ῥα τιτύσκει 
δαίμων ἀχροτάτῃς ὄρεος κορυφῇσι Μοσύχλου. 

β680]. δὰ Νῖο. μοῦ. 472 ρ. 88 βομηοίαοσ. “Μόσυχλος 
δὲ ὄρος τῆς Δήμνου, ὡς ᾿Δντίμαχος᾽ , Ηφαίστου --- 
Μοσύχλου“.. Οὗ, ΒοΣρῖκ. Ῥοσίθ. Ἰγυγ. τυ. Ρ. 486 (618 54.) 

Εταρτα. ΧΙ ΠΙ. 2. εἴσατο Αροϑύ. Εὐυϑέ. --- 83, ῥόω ατϑιημι. 
δρυὰ Βεοκκ. οὔτὰ ἀπορυβ οοὐᾶ. Ἡδτγροογχϑί. 

Εταστα. ΧΙΙΥ͂, 1. φλογὶ] πυρὶ ὅϑο80].; οοὐγ. θαΘΌα, 
Ἑρίοο. ατε. Εσδριθηίδ. 1. 19 
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48. 

Οὐδέ τι .......ς- 
ϑερμὸν ἀναπνείων χολάδας δέρτροισι καλύψεις. 

ΒΟΒΟΙ. ΗΔ]. ἀπαῦγ. δὰ Ἠομ. Οἄ. λ, δὅ79: Τὸ δέρτρον 
᾿ντίμαχος μὲν ὁ Κολοφώνιος τὸν ἐπίπλουν ἀκούει 
τὸν ἐν τοῖς καλουμένοις ἐγκάτοις. λέγει γὰρ .. οὐδέ τι 
ϑερμὸν --- καλύψεις“. ΟἿ, Ἐππίαίῃ. δᾶ “1οο. Ρ,᾽ 1700, 

9 βᾳ. ομᾳ. 456 Βδ88. 

40. 

ΖΔεῖμός τ᾽ ἠδὲ Φόβος, πόδας αἰνετώ, υἷς Θυέλλης. 

β6801. ἴοι. Α δὰ οι. Π. 2, 489 ὦρσε δὲ τοὺς μὲν 

ἼΖρης] αἵ διπλαῖ, ὅτι διὰ μέσου τῶν Τρωικῶν ϑεῶν 
τέταχε τὴν ᾿4ϑηνᾶν, καὶ ὅτι Ζεῖμος καὶ Φόβος "4ρεῶς 
υἷοί. πλανηϑεὶς δὲ ᾿ἀντίμαχος ἵππων "άρεως ὀνόματα 
ἀποδέδωκεν .. Ζεῖμος --- Θυέλλης““". 

47 --- 49, 

᾿Ιδεώ 8’, ὃς κάρτιστος ἐπιχϑονίων ἦν ἀνδρῶν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Διομήδης. 

“Μαῶν, οἷσιν ἄνασσον, ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 
ῬοΟΥΡΕγγ. ἃρΡ. ΕσβοῦΡ. Ῥγδθρ. Ενδηρ. Χ, 8 ρ. 467 Α--ὖ: 
Ο δ᾽ ᾿Δἀντίμαχος τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορϑοῖ. 
Ὁμήρου γὰρ εἰπόντος ,;Ιδεώ ϑ8᾽ ὃς κάρτιστος ἐπιχϑο- 

Εχάρτα. ΧΙΥ͂, οὐδέ τι αἷμα | ϑερμὸν ἀναπνεῖον Ἐδττη.) 
οὐδέ τι ϑυμὸν | ϑερμὸν ἀναπνείων 510]]. ὃς δ᾽ ἔτι...  ϑερμὸν 
ἄναπν. ΚΟΘΟΒΙΥ Οὐηϊ. ΘΡ. 1 Ρ. 16. οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀναπν. κτῖ. ΒΘΟΙΡΈ. 
- δέρτροισι Ἐϊιβίαίῃ., δέντροισι Ηδυ]., δέρτροις ΑτοῦΓ. --- καλῦ- 
ψεις Ἠαυ]. 5.011; καλύψοις Ατὴῦτ., καλύψας Ἐπί. 
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νίων γένετ᾽ ἀνδρῶν ““3). ᾿Αντίμαχος λέγει ,Ιδεῶ ϑ' 
-- ἀνδρῶν““ (ἔς. 47). Καὶ “υκόφρων ἐπαινεῖ τὴν 
μετάϑεσιν, ὡς δι᾽ αὐτῆς ἐστηριγμένου τοῦ στίχου. 
τὸ γὰρ τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος --- Ζιομήδης““ (ἔν. 48) 
σιγῶ, Ὁμήρου κωμῳδηϑέντος ὑπὸ Κρατίνου διὰ τὸ 
πλεονάσαι ἐν τῷ ..τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος ““. ὅπερ οὕτω 
πεπατημένον οὐκ ὥκνησεν ᾿Αντίμαχος μεταϑεῖναι. 
τοῦ δὲ..λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἥπιος ἧεν““5), 
Ὁμηρικοῦ ὄντος" καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ που λεγομένου, 
οὗ δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας ““5), 
ὁ ᾿ἀντίμαχος μεταϑεὶς ἡμιστίχια πεποίηκε, .»λαῶν --- 
φάλαγγας ““ (ἔν. 49)... 

ὅο. 

Ἴδαντος κούρη. 
Εΐγια. Μ. ρ. 46ὅ, 105): Τὰ εἰς δας δισύλλαβα, εἰ μὲν 
περιττοσυλλάβως κλίνονται, διφϑόγγῳ παραλήγεται, 
οἷον Φείδας, Φείδαντος; Οἴδας, Οἴδαντος" εἰ δὲ ἰσο- 
συλλάβως, ἑνὶ φωνήεντι, οἷον Δήδας, Μήδου" Μίδας, 
Μίδου" τὸ γὰρ διὰ τοῦ ντ κλινόμενον, Μείδας Μεί- 
δαντος, διὰ διῳφϑόγγου. οὕτως οὖν καὶ Ἴδας Ἴδου" 
ὅϑεν καὶ ᾿Δντίμαχος ἥμαρτεν εἰπὼν διὰ τοῦ τ, .71δαν- 
τος κούρη“. Ἐδίαίμ. δὰ Οα. ρ. 1890 [32 8ᾳαᾳ. Βοπι. 
19 Β68.] Ἰδυᾶανιὺ βίοΠ, 

51. 

Οἱ δὲ πάροιϑε πόνοιο νενεύχασιν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ. 

1) Π. 1 δὅ8. 3) Οἁ. β, 3384. 8) Π. Π, ὅθ8. 4), ὕϑτβῦβ 
οομῆδύτβ αἰοϊζαγ ὁσΣ Οἀἁ. 1Π|, 2384. οὐ 1]. ΧΥ͂Ι, δ68;: αὖ ταῦοηθ 
81 ΥΘΙΒΙΟΌΪ]ΟΒ αν] } 6 γῸ βύμαθγθθ, πὰ]}}]ὰ8 ἴθσα ροοίδ ἃ ἔατίο νβουῦβ 
οβϑοὺ" 5. 60]], ὅ) Οἵ, ΟΒοοσόῦοβο. Ὁ. 84 ἴδ: ἢ. 

195 
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Ὅτγδοο ϑίσαίοι. ρ. 88: Γεγράφασι μακροπαραληκτεῖ. τὰ 
γὰρ εἰς σὶ λήγοντα ῥήματα τὴν πρὸ τέλους ἔχει φύσει 
μακράν, ἐστήκασι, βεβασιλεύκασι κτλ. οἱ μέντοι ποιη- 
ταὶ πολλάχις ἐπὶ τούτων συστολὰς ποιοῦνται, ὡς ...... 

παρ᾽ ᾿Αντιμάχῳ᾽ .»οὗ δὲ --- ἄλλῳ““. Ἰᾶθηι νογβαβ Ἰορίζαν 
πη τα. Απϑοᾶ. ὗχοι. ΠΙ ρ. 296. ΤΥ ῥ. 418. [ΟΠοΘσΟΡοΟΒο. 

». ὅ66 Θεΐ8}] 
ὅ2, 

Τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἀμφὶ κονισάλεον πεπονήατο δίφρον. 
Ἡοτγοάΐαη. περὶ μον. λέξ. Ρ». 4 [Π ν. 909 [,ουΐ2.7] Καὶ 

᾿ παρὰ ᾿Αντιμάχῳ κονισάλεος ,,τὼ δ᾽ --- δίφρον “-. 

δ8. 

“Μηχμὸν δ᾽ ἐμπάξεσϑαι ἀλεείνων. 
Εΐγα. Μ. ν. ἐρεχμός [ρ. 371, 21] διωχμόν γὰρ 

λέγουδι (οἵ Αἰολεῖς) διὰ τοῦ χ, καὶ ληχμόν, ὡς ᾽4ν- 
τίμαχος, »»ληχμὸν --- ἀλεείνων“. ΟἿ, Ἠθϑγομ.: ληχμόν, 
λῆξιν. 

ὅ4. 

“αχμὸν δ᾽ οὐ δείδιεν ἵππων. 
Εΐγιι. Μ. ν. λαχμῷ ἴν. ὅ5ὅ8, 24] τῷ δασεῖ τῶν ἐρέων" 

παρὰ τὸ λέαν ἔχεσθαι. ᾿Δἀντίμαχος δὲ τῶν ἵππων τὸν 
λακτισμόν᾽ οἷον, .»λαχμὸν --- ἵππων “ 1). Ζοπδτ. ». 1288. 

δὅ. 

Εΐγηι. αυά. ν. Κυϑέρεια ρ. 852, 8]: καὶ τὸν παρ᾽ 

Εταρτα. 11. Τιοροθαίυσ τῷ; οοττ. ὝΘΙΟΚΟ ΟΥὙο0]. ορ. 1 

Ετδστο. 1Π|. ληχμῶν ἐμπ. ϑρομπ ἀθ οχέγσ. 4. ρατίθ 

1) Ιπ Εὐγχιοϊορς. οοὐά. ρογαίίαγ: Σέλευκος δὲ ἀξιοῖ διὰ τοῦ 
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᾿Αντιμάχῳ τινὲς κυϑώνυμον Οἰδιποῦν, οὐχ ὡς ἡ 
κοινὴ ἔννοια, οὗ ἔδει ἀποκεκρύφϑαι τὸ ὄνομα, διὰ 
τὰ κακά, ἀλλ᾽ οὗ) κέχυται τὸ ὄνομα ἀκούουσι" Κυ- 
ϑογένης. μὲν γὰρ ὁ Διόνυσος, ἐπεὶ μυστηριώδης ἡ 
γένεσις αὐτοῦ. ΟἿ, Ἠρδγοῖ. ν. χυϑνωνύμου. ΖθηοΌ. 

ΤΥ, 12. ,Αραά ρορίδια ἰρϑαπι κυϑώνυμος Βἰταρ]οἰΐον 18 
αἸϊοῖαβ νἱαθῦυν, συλὰβ ὙΘΥΌΤΑ ὩΟΙΘη δα 6 ΟΥ̓ΡῸ 1 ΟὈΒΟΌΓΟ 

οβϑβοπῦ“,. ϑβομμοίᾶθμ. οχογοὶίυ. οὐ. Ρ. 28. -- χυϑωνύ- 
μου Οἰδιπόδαο γοθίδτα βουὶρβίββο ραξαὺ 5.011 ρ. 78. 

ὅθ. 

Πωρητὺν ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἕκαστος 
ϑέντο. ' 

, Βαϊᾷ, ν. ταλαίπωρος Ὦ [Π|.2 ». 1024 ΒογηΒ.]. ὁ ἄϑλιος" 

παρὰ τὸ τλῆναι καὶ τὸν πῶρον, ὃ ἐστι πάϑος. ὅτι 
ὃὲ πῶρος πάϑος τί ἐστιν ᾿άντίμαχός φησι πῶρον 
τίν᾽ ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἔϑεντο“. καὶ πωρεῖν 
Ἠλεῖοι τὸ πενθεῖν φασι. καὶ ᾿Δντίμαχος αὖϑις" 
»πωρητὸν ἀλόχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἕκαστος“. 
παρὰ τοῦτο οὖν τὸ ταλαίπωρος ἐτυμολογεῖται. 

Νοίαπι βᾶπὸ 6 ἀποῦαβ ὅ5080}118. (α]ΐοσο δὰ Ασβίορῃ. 
ΓΡ]αὐ. 881, αἰύοσγο δὰ βορῃ. [094, 6]. 1457) ΘΟΏΒΘΓΟἾΠ8- 

ἰᾶπὶ 685680 Κύριον οβίθῃαιύ. ΟἿ 5080], δὰ Ἐπτ. Ογϑβὶ. 892. 

ν γράφεσθαι λάχνῳ ὃ σημαίνει λάχνην. δος δα Οάἁ. ε 446 
Βρϑοΐασθ οοηβίδέ. 

1) οὗ ϑομποίάον. 1. 1. ῥσὸ οὐ. 
Εταστα. {71. 1, πωρητὺν Βοσ οπάθχα 6886 υἱαϊὺ δορίμρίυβ. 

πώρητυ 680]. Ῥαν. δὰ Εν. (πώρη Ματο.); πωρήτοιν 8680]. 
Τιδαγ. δὰ βόρι. [πῶρος τοί γ᾽ οἃ. Βοχη.}; πῶρός τοι βὅ680). δὰ 
ΑΥ. -- 2. ϑέντο βοσνανὺ βαϊα. ν. ταλαύτωρος:; ἱρηοταηὺ οοὐδσὶ. 

2) ᾧυδο οχσ 886 οὐδογναίίζουιθ ρον ϑὰὉ ν. πῶρος [11,9 
Ῥ. 392] Ἰοσυηΐον, ἀρθιοπᾶβ, βαρύ. Οὗ. Βουημαγάγ. 8) ΟἿ ὅοδο]. 
Τυο 111 δα 106. ἂρ. Ε]28]. Ρ. 42 ποῦ. ζ. 
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Ἡοργοῖ. τ, πωφητύς᾽ ταλαιπωρία, πένϑος. Θαΐθυβ. ομι- 

πΐρυβ ἰπίου 86 οο]]δίΐβ Ἰοόπα τοβθηχοσυπὺ Ὠἰπᾶ, (84 5080]. 
Αὐϊβίορμ.) οὐ 5001], 

ΔΈΛΤΟ [ῦ. 

δ1. 

᾿Ελϑὼν Εὐλεῖος πηγὰς ἔπι δινήεντος. 

Αἰμοῃ. ΥἹ ». 800 Ὁ. (Δαραΐ]αθ ῬΟΠ86 Βυχιῖ) καὶ περὶ 
τὸν Εὐλέα δὲ ποταμόν, οὗ μνημονεύει. ᾿Δἀντέμαχος 

ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Ζέλτοις οὕτως »ἐλθὼν -- 

δινήεντος“. 

ΙΝΟΈΒΤΑΙΒ ΒΕΌΙΒΚ ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ. 

ὅ8. 
Τοὶ δ᾽ ἄρα οἱ ἀβολήτορες ἄνδρες ἔασιν. 

Εΐγια, Μ, ν. ἀβολήτωρ ἴρ. 4, 6]: βολῶ καὶ ἀντιβολῶ" 
παρ᾽ ὃ τὸ ἀβολήτωρ, ὁ μὴ παρακαλῶν. “Ἵντίμαχος 
ἸΙαχίνῃ)" οατοὶ δ᾽ --- ἔασιν. οὕτως Φίλων εἰς τὰ 
ῥηματικὰ αὐτοῦ. 

1) “έλτοι. ,ΕἸορίδοῦ Απἰμηϑ0}1 οδυτϊηδ δῃ Ῥγϑθῦθσ 
Τιγάθῃ ξαθγιηῦ, ποι οοπβίδθ; 8βθα ξογύαββθ 106. “έλτοι Ἰπβουρίαβ 
ΘἸοσδοΟ ὩΤΠΘΙΟ οἀϑέτιοξαθ ἔα , ΒοΥρὶς ἴπ Ῥορὺϊ. Ἰγυν. αττ. 
ν». 481 (614). 

Εταρστα. {10011. Τιοροραίαν Εὐλείας; οοτν. ΒοΡΡΚ. ΟΥ̓ Μοίπθξθ 
ἴῃ Α18]}. οὐἱὐδ' δὰ Αἴμθῃ. ρ. 182. --- ΟΒοΘσΟΌοΒο. ἴῃ ΒΘΚΚ. 
Απροᾶ. ὅτ. Ὁ. 1194. 

Ετχᾶρτα. ΠΥ͂ῚΠΠ. ἄρα 8'.0]] γζτὸ ἄρ᾽. ΠαθῦποΣ (8 γῇ. 
ϑὐδ[1}) Ἐπ ἐγταοϊορὶ Ἰοοῦχμα δῖ γοδηρὶὺ: Ἰναχίδαι, τοὶ δ᾽ ἄρ᾽ 
ἀβολ. κτλ. 

9) Ἰαχένῃ οογτυρέστη, Καταχήνῃ Βειρσὶς [Ὀ΄ᾶγ. Απίΐᾳ. 8. 
1880 ». 800 βαα.] 6011. ϑραγεϊδηλ Υ͵. Ηδάν, ὁ. 16. Ηδᾶπο οοη- 
ἰοοθατσδιη ροβίθβα ἀθβθχαϊῦ Ὑἱῦ ΟἸαγβδίτηιβ, οἵ. Ῥορύν. ᾿γυν. ΟἿΤ. 
». 481 (614). 

----  -.-.--΄.9,...., “--Φ--. ὁ 
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δὅ9. 

Ῥίμφα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο μελαίνης ὑψόσ᾽ ἀερϑεὶς 
Πηλείδης ἀπόρουσεν ἐλαφρῶς ἠύτε κίρκος" 
τοῦ δ᾽ ἔμπροσϑε ποδῶν κρήνη γένετ᾽ ἀενάουσα. 

3680]. νοοῖ. δὰ Τγοορηγ, 246 μ᾿. 12 6α, Βδοβῃι. [Βοβίοοῃ 

1848] εἰς ϑῖν᾽ ἐρείσας λοισϑίαν] τελευταῖος 

γὰρ τῆς νεὼς ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἀπέβη διὰ τὸν χρησμόν" 
ὅϑεν ὁ Πρωτεσίλαος πρῶτος τῆς νεὼς πηδήσας ἀπέ- 
ϑανε. κρηναῖον δέ" φασὶ γὰρ ὅτι πηδήσαντος τοῦ 
᾿Δχιλλέως ἐκ τῆς νεὼς πηγὴ ἀνεδόϑη, ὥς φησι καὶ 
᾿ντίμαχος" ῥίμφα --- ἀενάουσα“, ΟἿ, ΤχοίΖ. δά 100. 

θ0. 

Β6Β0]. Ψιοί, δὰ Ηομι. Π. Ἦ, 142: Καὶ ᾿Δντίμαχός 
φηῴῷ τῷ Κηφισσῷ κατὰ τὴν Δίλαιαν (Ῥοϊθαπι) τεϑυκέ- 
ναι τὴν κόμην (6}}11118). 

61. 

Πάντες δ᾽ ἐν χείρεσσι καλαύροπας οὐατοέσσας 

εἷλον. 
5601. ὕ8μ, Β δὰ ομι Π, Ὧ, 846: Παρὰ τὸ ῥέπω δὲ 
γίνεται ῥέψω ῥέψ ῥδόψ καλαῦροψ. καὶ ᾿Φντίμαχος 
πάντες -- ἕλον“. 

62. 

Τοῖσιν δ᾽ ὑλήεντα διὰ πλόον ἐρχομένοισι. 

Τιαοῖδῃ. ον. Ηἱδβὺ. ΤΠ|, 42: Καὶ τὸ ᾿Αντιμάχου τοῦ ποιη- 

ΕὙάρτα. ΤΙΣ. 1. ἐπ᾿ ἀπ᾽ ποβίτϊ οἴπθα [Ὁοά. γαῖ. 8. 
Ββομλ., οοα. ΜδγΟ, 416 8Ὸ θαϊΐοτο ἱηβρθούαβ, Ὑχθίζ.]; ΟΟΥΤ, 
ΒΟΒΘΙΘΕΒΘΣΩ. -- 2. ἀπόρουσεν ΤΩ.; ἀνόρουσεν ΞΟ 801). νοῦ. -- 
ἐλαφρῶς Βοτρ Ῥτὸ ἐλαφρός. ἐλαφρότερ᾽ Ἠδττη. 

Εγδρα. {Χ]. 8. εἶλον ϑ5'οΙ] ὑγτὸ ἕλον. 1ῃ οαϊξύ. ρ. 100 
εἴλουν Ἰοροπάσταῃ οοπβοὺ; εἶχον ΒΕ. 
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τοῦ ἔπος ἐπεισῆλϑε. φησὶ γάρ που κἀκεῖνος" οοιτοῖσιν 
-- ἐρχομένοισι“«, ΟΥ̓, β680]. δὰ Νιοδπᾶ, Τμογ. 29ὅ Ρ. 609 
ΘΟΒμοἰᾷ.: βαιὸν δὲ πλόον νῦν τὴν ὁδὸν τὴν πεξήν, 
τὴν πορείαν. καὶ ᾿Δντίμαχος εἶπε" ο,τοῖσι δ᾽ ἂν ὑλ. 
-- ἐρχομένοισιν “. 

68. 

Δήμητρός τοι Ἐλευσινίης ἱερὴ ὄψ. 
Βίχαρ. ὙΠ Ρ. 864 ἅθ ἔοστηΐβ ἀθουγίαἑβ ἀΐββοσομβ: (Ἡσίο- 
δος) τὸ βριϑὺ καὶ βριαρὸν βρῖ λέγει (ἴταρτα. 248)" 
ΝΞ ΞΕ παρ᾽ ᾿Εμπεδοκλεῖ δὲ .. μία γίνεται ἀμφοτέ- 
ρῶν ὕψ““ ἡ ὄψις᾽ καὶ παρ᾽ ᾿Αντιμάχῳ ..4]ήμητρος --- 
ὄψ“., καὶ τὸ ἄλφιτον ἄλφι (ἔτ. 64). 

θ4. 

Ἔν δ᾽ ἀδόροισι χέειν εὐήλατον ἄλφι. 
Εἶγιὰι. Μ. ν. ἀδόροις (ρ. 18, 89). ᾿φντίμαχος. .»ἐν δ᾽ 
-- ἄλφικ, δόρυ γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἐχδεδάρϑαι 
δόρος" καὶ δόροι, κατὰ πλεονασμὸν ἄδοροι. ἢ ἀντὶ 
τοῦ κακόδοροι. οὕτως Ἡρωδιανός. λέγονται δὲ καὶ 
κώρυκοι, ϑύλακοι, ἀσκοί' οἷον οὐ δεδαρμένοι. ΟἿ 
Ηθβγο!. νυ. ἄδοροι. 

θὅ. 

Ὡς εἴτε κλόνιος τεϑορυίης σφονδυλίων ἔξ. 
Ῥο]χ ΠῚ 8 178: Τὴν δὲ ῥάχιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν 
ὠνόμασαν κλόνιν, ὥσπερ ᾿ἀντίμαχος .οὧὡς εἴτε --- ἔξ“, 

᾿ 

Εγδρτα. ΧΙ. εὐΐέλατον νυ]ρο; β6α εὐιλατον οοα. Ὑοββ. 
Ετδστα. ΧΥ͂. τὲ ϑουρέης οοἀὐὰ. τὸ ϑοραίης Κὕμη. τεϑὸο- 

ουέης Οδπίογ. τεϑαλυίης ϑ:10]1], σομίοντι ᾿π ὈΘΏ5 Ηομ. 1], 1, 208. 
Θὰ. λ, 416. ν, 410. 
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θ6, 

Τό ῥά οἵ ἀγχιλεχὲς κρέματο περὶ πάσσαλον αἰεί. 
Οτδιαμ. ἃΡ. Οτϑμα. Απθοᾶ, Οχοι. 1 ρ. 168: εἶδος εὐξει- 
δής᾽ βάϑος ἀγχιβαϑής" λέχος ἀγχιλεχής" ᾿Δντίμαχος" 
οοὐτό ῥὰ --- αἰεί", 

67. 

Πολλὰ δὲ μῆλα, τάπερ ....... ἀφνήμονας ἄνδρας. 
Εΐγια. Μ, νυν. ἄφενος (ρ. 178, 10): παρὰ τὸ ἄφενος 
γένεται ἄφνος κατὰ συγκοπήν. ..........- ἐκ τούτου 
γένεται ῥῆμα, ἀφνῶ" καὶ ἐξ αὐτοῦ, ἀφνήμων. ᾿ἀντί- 
μαχος “πολλὰ ---- ἄνδρας“. 

68. 

Κισσοῦ τε κλυμένοιο καὶ ἀμπελένης ....... 
Ἡόβγοῖ. γ. κλύμενος᾽ λέγεται δὲ καὶ κισσός, ὡς ᾿ἀντί- 
μαχος" οοκισσοῦ --- ἀμπελίνης “. 

θ9. 

Κοίας ἐκ χειρῶν σκόπελον μέτα ῥιπτάξουσι. 
Εἰγια. Μ. νυν. Τροία (ρ. 7710, 9 5844.) ἅθ γοῦθ κοία. 
σημαίνει τὴν σφαῖραν᾽ ἡ χρῆσις παρὰ ᾿Αντιμάχῳ- 
»Κκοίας --- μεταριπτάξουσι“. δάσια μαροπὺ Εὐγτα. Θυᾷ, 

Ρ. ὅ8δ, 80. ἀτϑωχα. πὰ τ. ἀπθοᾶ. Οχοη. 1 ρ. 401: 

ΠῚ νη. 829. 

ἔταρτα, ΤΧΥ͂Ι. ἀγχ. περὶ π. ἐκρέματ᾽ αἰεί ΚΟΘΟΩΪΥ Οοπὶ. 
ΘΡ. 1». 

Ῥἕαρτα ΧΎΠ. τώπερ ποιεῖ ἀφ. ὅ8'10]], τάπερ ἀφν. ἄν- 
ρας ἔϑηκεν Βοῖ (βοτΕῖ, 

Εταρτη. ΠΙ. κισσοῦται κλβ. καὶ ἀμπελίνης πετάλοισι Ϊ 
φυλλάδος ἊΝ Ἐ δρ. 5:0]]. 

Ετάρτω. {0Χ1] χειρῶν εἰς σκόπ. μεταριπτάζουσι πορίτὶ 
ΟἸΊΏΘΒ; ΟΟΣΥΤ. βροβῃ. 
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τ0. 

Ῥιοᾶ, ΠῚ, θ6: Τῶν δὲ ποιητῶν τινες, ὧν ἐστι καὶ 

᾿Αντίμαχοςρ, ἀποφαίνονται τὸν “υκοῦργον οὐ Θράκης 
ἀλλὰ τῆς ᾿Ζ4ραβίας γεγονέναι βασιλέα, καὶ τῷ τε 4ιο- 
νύσῳ καὶ ταῖς βάκχαις τὴν ἐπίϑεσιν ἐν τῇ κατὰ τὴν 
᾿Δραβίαν Νύσῃ πεποιῆσϑαι. 

11. 

᾿Ἄϊδος ἐκπρολιποῦσα ϑοὸν δόμον. 
Οταμι. Απθοᾶ, Οχοπ, 1 ρ. 201: νυκτὸς ἀμολγῷ. οὐχ ὡς 
ἔνιοι κατ᾽ ἐκεῖνο τῆς ὥρας ἧ ἀμέλγεται τὰ ϑρέμματα, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ μολῶ, ἀμολῶ, καὶ ἀμολγῶ, ὡς ἀπὸ τοῦ 
ϑῶ οὖν γέγονε τίϑημι᾽ τὸ δὲ τιϑέμενον ἀσφαλές" καὶ 

Ἁ .«“ Ψ᾽ ’ Ἅ; ὃ ΝΕ δό ςς 

παρὰ τῷ «Αἀντιμαχῷ .. Αϊθος ομον“. 

. Ἴ2. 

᾿“μορφύνειν ἐθέλωσιν. 
Τρϊὰ. Ρ. ὅδ: ο»ἀμορφύνειν ἐθέλωσινς ὃ ᾿Δντίμαχος, 
ἀντὶ τοῦ ἀμορφοποιεῖν. 

78. 

᾿ἀφνειέστατος ἔσκεν. 
ἘΠαβίαίῃ. δᾶ Ἠοπι. Οᾶ. β, 190 ὑ. 1441, 10 πα. 89 Β88. 
Τὸ δὲ ἀνιηρέστερον ὥφειλε μὲν εἶναι ἀνιηρότερον, 
μέτρου δὲ χάριν οὕτω λαλεῖται. ὡς καὶ τὸ αἰδοιέστε- 
ρον. καὶ λοιπὰ τοιαῦτα ...... «νον ᾿Αντίμαχος δέ, 
δ’ 9 ᾽ ᾿ ({ς ὅτι .,ἀφνειέστατος ἔσκεν “. 

44. 

Ἐπεί ῥά οἵ ἥδυμος ἐλϑῶν. 

Εταρστα. ΤΧΧΙ. ᾿Αἴδος -- δοὸν δομὸν ατδμα. ἂρ. Οχϑιι. 
Ἐοχύ. ἐκπρολιποῦσ᾽ ἀλαὸν δόμον. δπο οοπίθοίαγαμπι ὈΘΠΐστιΘ 
ταθοῦχα οοτηταθπηϊοανὺ ΚΟΘΟΒΪΥ. 
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5080]. οι. Υἱοῦ, δᾶ ομι. 1. Β, 2:- Ὅτι τὸ νήδυμος 
μετὰ τοῦ Ρι, καὶ οὐχὶ ἥδυμος, ὡς ἔνιοι, παρὰ τὸ ἡδύς, 
ὡς δῆλον ἐκ τοῦ νήδυμος ἀμφιχυϑείς “ἢ. Οἱ δὲ μεϑ' 
Ὅμηρον καὶ χωρὶς τοῦ ν λέγουσι" καὶ ᾿Δντίμαχος .»ἐπεί 
ῥα --- ἐλϑών“. ΟΕ Ἐπρίαι. δὰ 100. Ρ. 168, 28 Βοπι. 
128 Β88. 

τ. 

Εὐνεικέα δ᾽ ἦσαν ....... 
Ξ0801. ὕϑῃ. Β Μοβᾳ. Υἱοῖ. δᾶ Ἤοιι. 1]. “ὁ, 28: Καὶ 

τὸ νείκεσεν ἄκυρον ἐπὶ δικαστοῦ" ἐπὶ γὰρ τῶν δικα- 
ξομένων αὐτὸ τίϑησιν (Ὅμηρος) ) .....«..«-- οἵ δὲ 
νεώτεροι ἐπὶ τοῦ τὸ νεῖκος διαλύειν, ὡς ᾿Δντίμαχος 
οοεὐνεικέα δ᾽ ἔσαν λόγια“. (01. ίοί.: μετὰ δὲ 
εὐνείκες κρίνον“. 8601. Μοβα.: εὐνείκεστα δ᾽ ἦσαν 
τὰ λόγια) ἀντὶ τοῦ εὐδιάκριτα. 

70. 

Οἰχτρὰ κάτω νεύξσκε κάρηασρ. 

ΟΒοθτόθοβο. ἱπ ΒΟΚΚ. Απθοᾶ. ρ. 1886: χάρηαρ᾽ κάρηας 
μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τέ ἐστι παραλαμβάνειν τὴν εὐϑεῖαν, 
ἐχρῆν δὲ παραλαμβάνειν παρὰ ᾿Δντιμάχῳ εὐϑεῖαν, 

1) ΤΠ, , 28. --- 9) Π. Σ, 498. Οᾶ. μ, 4 
ἘτΆρτη. ἸΙΧΧΥ͂. ἔσαν 5680]. ὕοῃ. Β, ἤσαν Ἴνα. Θ30]1, αὐἱ 

Ῥ. 100: ᾿ Βου δϑπάυται νἱάοίαν εὐνεικέα δ᾽ ἦσαν --- (λόγια); Ῥ61- 
ΒΡ ουΣ [18 οϑαθα, 6Χ δι θοθαθης θυ 8 γ6] βθαπθηρυβ ΑἸ Δ ΟΙΙ 
ΨΘΙΌΙΒ λόγια ἃ βομο)αβία δἀάαϊξυτῃ - οδῦ. βοβηθίθῦ ἴπ ΤΘΧΙΟ, 
εὐνείκητα δ᾽ ἔσαν 1. --- ὅομοὶ. Ὑιοὺ. μετὰ δὲ εὐνείκες κρένον, 
ἴῃ αὐϊδὺθ εὐνειπκὲς κρένον Απδχηβοιϊ 6880 ρυΐο. “ 

Εταρτα. ΟὈΧΧΥ͂Ι. οἰκέτην ϑέσκε καρήαρ Οατϑιητα. Δ. Οτϑια. 
ΡῬ.-, 66. ἡ οἰκέτην ϑέσκε κάρη Εἰγχπι. ΕἾοτ., ἡ οἰκέτης ϑέσκε 
κάρη Ο,δηΩ. ἈΡ. Οτϑια. Ρ. ὅδ. -- οἴκτιστον ϑέσκε κάρηαρ 
Παθηΐξ., οἰκτρόν τε τίϑεσκε κ. 8:10]], οἰκτρὰ κάτω νεύεσκε 
κάρηαρ ((0]]. ΤΙΥρΡΒΙοᾶ. 16) ΚοεομΙν 6081. ΘΡ. 1 Ρ. 16. 
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οἷον οἰκέτην ϑέσκε κάρηαρ““. ἀλλ᾽. οὐχὶ κάρηας͵ 
Ἐγχδρυδοαΐασα ἢθῸ ἸορΙ οὐδ ἴὰ Εἰὔγγα. ΕἸογθηῦ. 8}. 

ΜΏΉΠΙον. Μόίδηροθ ἡ. 177 δρυᾶαυαθ ὕτϑιη. ἀπθοᾶ, ῬαΥΊβ. 

ΟΥΥ͂ γ». ὅ8, 68. 

11. 

Οὐδὲ σπιδόϑεν προνοῆσαι. 
5680), Ἴοη. Α δᾶ Ηομι. Π]. 4, 1ὅ4: Καὶ γὰρ Αἰσχύλος 
πολλάκις τὴν λέξιν οὕτως ἔχουσαν τίϑησιν, ὅταν λέγῃ 
»»σπίδιον μῆκος ὁδοῦ“., καὶ ὁ ᾿ἀντίμαχος .,οὐδὲ σπι-. 
δόϑεν προνοῆσαι“., τουτέστι μακρόϑεν. Εΐγια. Μ. ". 
571, 20. 

18. 

Τήνου τ᾽ ὀφιοέσσης. 

5080). 8ᾷ Αὐἱβίορα. ΡΙαί, 718 τρεῖς “Τηνίων) ὅτι ἐν γῇ 

Τήνῳ μιᾷ τῶν Κυχλάδων νήσῳ ὄφεις καὶ σκορπίοι 
δεινοὶ ἐγένοντο. ἢ ὅτι ἡ Τῆνος....... ϑηριώδης δοκεῖ 
εἶναι. σκόροδα οὖν Τήνια εἶπεν ἀντὶ τοῦ δηκτικά, 
παρὰ τὰ ϑηρία. δηλοῖ καὶ Εὔπολις Πόλεσι.. Τῆνος 
αὕτη, πολλοὺς ἔχουδα σχορπίους., ἔχεις τε συκοφάν- 
τας. Καλλίστρατος δὲ ἐπὶ τὸ σαφὲς κατηνέχϑη, ὡς 
σκοροδοφόρου τῆς γῆς οὔσης. διὸ καὶ τὸ παρ᾽ ᾿άντι- 

’ 2.»ϑ. 23 [ ςς 3 “« Η) "ν 
μᾶχῷ Ἵ,Ἰήνου τ΄ ὀφιοέδσης““ οὐ καλῶς ἔχειν δοκεῖ. 

19. 

Φὴ δὲ γέρων οἷσιν. 
ΞΌΒΟ]. οι. ἃ δὰ Ηοι. 1]. 9, 499: Ὁ ποιητὴς οὐδέ- 

ΒΎαρτα. ὩΧΧΙΧ, δὲ οπι. 5080). --- φή ῥα γέρων οἷσιν 
Βαύντη. 1μ6χ]}. 1 Ρ. 388, φὴ δὲ γέρων εἶσιν ΒΟΙΡΚ, φὴ γεράνοι- 
σιν ΒΟΚΚΟΥ. φὴ γέρον οἷσον (,.. 6. ὡς σαπρὸν σπάρτον"") 
Βομηοθια. δα Ομ] τα. ΠῚ Ρ. 669 
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ποτε ([) οἷδε τὸ φή ἀντὶ τοῦ ὡς, οἱ δὲ μετ᾽ αὐτόν, 
ὥσπερ ᾿Αντίμαχος καὶ οἱ περὶ Καλλίμαχον. Δᾶ ν. δὅ00: 
οὐδέποτε δὲ Ὅμηῤρος τὸ φή ἀντὶ τοῦ ὡς τέταχεν. 
ἴσως δὲ καὶ ᾿Αντίμαχος ἐντεῦϑεν ἐπλανήϑη φὴ γέρων 
οἷσιν ““ εἰπών. 

80. 

ἀκαχύνω. --- [ἀκαχυνέμεν.] 
δῶ. Αποοᾶ, Οχοη. 1 ρ. ὅδ: »οἀκαχύνω“ ὁ αὐτός (Ατ- 
ΤΑ υ8) ἔνϑεν ἀπαρέμφατον ἀκαχυνέμεν. 

81. 

ἀνατυπῶσαι. 
ϑαϊᾶ, ν. [Π, 1 ρ». 8719 ΒοΙηΒ.] οὐ Ζομαγ. ρ. 207. ἀἄνα- 
τυπῶσαι. ἀντὶ τοῦ ἀνατρέψαι. ᾿Δντίμαχος. ΟἿ, 8:0]]. 
πὰ ΡΆΪΠΟΙ. ΤΥ͂ Ρ. 171. 

82, 

ἄργειτε. 
Οὐδ. ἀπροᾶ, Οχοι, 1 ρ. 71: Τὸ δὲ ἄγρει ΖΔωρικῶς 
ἄγει λέγεται καί ἐστιν ὡς προστακτικὸν ἐπέίρρημα, 
καὶ τὸ πληϑυντικὸν ἄγρειτε φασί. καὶ ὁ ποιητής" 
»»ἄγρειϑ᾽, αἱ μὲν δῶμα κορήσατε““ 1)" ὁ δέ γε ᾿Δντίμα- 
χος ἄργειτε ἔφη ὑπερβιβάσας τὸ Ὁ. 

88. 

Γαιηίδα Φοίβην. 

Ἡδβγομ.: Γαιηΐδα᾽ τὴν Φοίβην. ᾿Δντίμαχος. ΟἿ, Ἡθρεϊοά. 
ΠῚ. 1386. 

1) Οἅ. υ, 149. 
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84. 

ἑανηφόρος. 
Ἡρδγομ.: ἑανηφόρος" ἡ ἠώς. παρὰ ᾿Αντιμάχῳ. 

8. 
ἕΐν. 

ΑΡΟ]]οπ. ΠΥ500]. 46 Ῥχγόμοῖα. ρ. 866 Β. ἔστι καὶ ἡ εἴν 
ἀπὸ τῆς τεῖν παρὰ ᾿Αντιμάχῳ καὶ Κορίννῃ, ἐπὶ δὸο- 
τικῆς ἢ ἔσϑ᾽ ὅτε παραλαμβανομένη. 

86, 

Εἰσκονιανοί. 
Ἠδβγοι.: Εἰσκονιανοί" οἱ ᾿Εφέσιοι. ὡς ᾿Αντίμαχος. 

87. 

ἐπίηρα. 
Ἡοβγοι.: ἐπέηρφα᾽ τὴν μετ᾽ ἐπικουρίας χάριν μεγάλην, 
Υ ἐκ τῆς περιουσίας" ὡς ᾿Αντίμαχος. 

88.:΄Ὀ᾽Ά 

ξειροφόρος. 
Ηθβγομ. οὐ ατϑιαμι. ἰῃ Βοκῖ. Αποοᾶ, ρ. 261: ξεειροφό- 

ρος ὃ ᾿4ΐἴδης παρὰ Αντιμάχῳ. 

89. 

λίξς. --- λίξεσσι. 

ΟΒοθσόθοβο. ρ. 181 Οαἰδῆ,: Ταῦτα οὖν τὰ εἰς τς τῶν 

εἰς ὅ φύσει ληγόντων, μονοσύλλαβα ὄντα, μακρὸν 
ἔχουσι τὸ ἱ, καὶ προσϑέσει τοῦ ὃς κλίνονται, οἷον 

1) ἐπ᾽ αἰτιατικῆς ΒΕΚΚ. 
Ετάρτα. ὩΧΧΧΥ͂Ι. Εἰσκονιανοί] Σαμονιανοί Κυθεῦ., ἔΐσπον 

Ἰαννοί ϑορίηρ. [οἷ. ὕοββ. δὰ Οδία]. ρ. 220], ἔξσκον Ἰαόνιοι, 
᾿Εφέσιοι ῬυαθΌη. ψΜαυϊραίδια ἐπθίαν 500]}. 

--...... ΞΝῬδ... 
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κὺὶς κιός᾽ ,ο,οἀκιώτατοι ἱστοβοῆες ἢ) ..... λὶς λιός᾽ ὥς 
τε λὶς ἠυγένειος““2). λέες μέντοι λέεσσι παρὰ ᾿᾽Δ4ν- 
τιμάχῳ ἐπὶ τοῦ λέοντος. 

90. 

μεμυξότε μυδαλέω τε. 
Ἐπρδίαϊαῃ. δᾷ ομ. Οάἄ. ρ. 1746, 19 Βοτα. ὅ28 Βδ88. μυξῶ" 

ἐξ οὗ τὸ μεμυξότε μ. τε παρὰ ᾿Αντιμάχφ. 

91. 

ὀτρυντύς. 
Ξ6801. οι, Β. ιοί. δᾷ Ηοχῃ. 11. Τί 288: μή τις τῶν 
λαῶν τὴν ἐξ ἑτέρου ὀτρυντὺν ἐκδεχέσϑω, ἀλλ᾽ αὐτο- 
κέλευστος ἐξίτω. ἔστι δὲ ἡ λέξις ᾿ἀντιμάχειος 5) χαίρει 
ὃὲ καὶ ᾿Ερατοσϑένης ταῖς τοιαύταις ἐχφοραῖς, ὡς τὸ 

πολλὴ ἀντιμαχηστύς“. ΟΣ, 5001]. Ρ. 78. 

92. 

ΒΌΒΟΙ, ὕοη. Β οὐ 1210. δ2ὰ ἤομῃ, ἢ. Γ, 197 πηγεσι- 

μάλλῳ] ἐκ τοῦ πηγόν τὸ μέλαν" «κύματι πηγῷ 2). 
ἐξ ἀντικειμένου δέ φησιν ἐπ᾽ αὐτοῦ οὖς τ᾽ ὀέων μέγα 
πῶυ διέρχεται ἀργεννάων“. ἐν λευκοῖς δὲ ὁ μέλας 
διαφορώτεφος. καὶ τοὺς ἵππους τοὺς πηγοὺς ἀϑλοφό- 
ρους λέγει). παρ᾽ ὅσον οἵ περὶ ἱππικῆς γράψαντές 
φασι πρὸς ἀρετὴν ἵππων ἀρίστους εἶναι τοὺς μέλανας. 
καὶ τὸ κῦμα δὲ ἀντιφράξων ὁτὲ μὲν κύματι πηγῷ 
λέγει, ὁτὲ ὃδὲ μέλαν τέ ἕ κῦμα κάλυψεν ““5). καὶ 
᾿Αντίμαχος δὲ τὸ λευκόν ὡς ἀντικείμενον τῷ πηγᾷ 

- λαμβάνει. 

1) Ἠεβιοά. Ορρ. 488. 9) οι. 1]. Ρ, 109. 8) Ἀττική 
ΞΟ]. Υβῃ. 4) Οἃ. ε, 3888. δ)]1]. 1, 124. 6)1. Φ, 0698. 
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98. 

πυρσδολόφους. 
Ῥμοί. ν. Ρ. 868 στη. πυρσολόφους, τοὺς ἐκ παρ- 

οπτηϑεισῶν βυρσῶν ἱμάντας τεμνομένους. ᾿Δντίμαχος. 
Οὗ Ηρβγομ, ν. πυρώλοφοι. 

94. 

δειρῆνα. 

Εΐγα. ΝΜ. ν. σειραίνω (Ρ. 710, 21). σημαίνει τὸ ξη- 
φραίνω, ὡς λέγει ὯὮρος ὃ Μιλήσιος" παρὰ τὸν σείριον 
τὸν ἀστέρα.......««φνὐν ον νον ἔνιοι δὲ πάντα τὰ ἄστρα 
-“σείρια καλοῦσι, τείρια ὄντα καὶ σημεῖα τῶν πλεόντων. 
Ὁ δὲ ᾿Δντίμαχος σείρινα τὸν Δία ἔφη, διὰ τὸ ἄστρον. 
Οὗ, Ἐπυδίαία. ρ. 1709, δὅ4 οι, 471 Βα8. σειρῆνες. τὰ 
ἄστρα. 8101] Ρ. 90. 

98. 

Θέρεος σταϑεροῖο. 

8680], Ῥ]αί. Ρ. 81ὅ Βοκκ.: σταϑερόν τὸ σφόδρα ϑερ- 
μόν, ἀπὸ τῆς ἐν τῷ ϑέρει μεσημβρίας. καὶ ᾿Αντίμαχος" 
οοϑέρεος σταϑεροῖο“. ϑιυϊᾶ. ν. σταϑερόν [1Π|, 2 Ρ. 881 
ΒοτΏᾺ.]. 

96. 

σύστηνον. 
Ἠρβυοι. νυ. σύστηνον᾽ ἐστενοχωρημένον. τρίχινος ἢ 
χιτών, ἢ ῥυπαρός. ᾿Δντίμαχος. 

Εταρτα. ΧΟΙ͂Υ͂. σεέρινα Εἶγτα., σειρῆνα ΒΙοιηῖ, ΡΊ]υγα ἀδ- 
δὲ 5.011 γ». 90. 

1) τφρύχινος 5:[ο0]] (οο]] αἷο Εἶγμι. Μ. ν. τρίχινον). 



ΙΝΟΕΒΤΑΕ ΒΕΌΙΚ ΕΕΛΟΘΜΕΝΤΑ. 805 

97. 

τερέντερον. 

ται. Απθοᾶ. Ὄχου. 1 ρ. 418: ᾿φντίμαχος ἀπὸ τοῦ ὃ 
τέρενος εἶπε κατὰ συγκοπὴν τερέντερον Ὁ ἀντὶ τοῦ ἢ 
τερενώτερος. 

98. 

φόλυες -κυνες. 
Ἡοτοάΐϊδη. περὶ μον. λέξ. ν. 82 [0]. ΠΡ. 988 [,οπὐζ.7: 

φόλυες κύνες παρὰ τῷ ᾿Αντιμάχῳ. Οἱ, Ηοϑγο.: 
φόλυες κύνες" οἵ πυρροὶ ὄντες μέλανα στόματα εἶχον" 
οἵ δὲ φύλακας. “ 

99. 

χηρήιον οἶκον. 
Ἠδβγοι. ν. χηρήιον οἶκον, παρὰ ᾿Δντιμάχῳ, τὸν ἄτεκνον. 

100. 

Ῥαυβ. ΙΧ, 8δ, ὅ (1): ᾿ἀντίμαχος δὲ οὔτε ἀριϑμὸν 
Χαρίτων οὔτε ὄνομα εἰπὼν Αἴγλης εἶναι ϑυγατέρας 
καὶ Ἡλίου φησὶν αὐτάς. 

101. 102. 

Καδὸὲ Πύδην τε ῥέοντα. 

Πύδητος κούρη τηλεκλειτοῦ ποταμοῖο. 
ΟΒοθγοθοβο. ρ. 189 Οαδἰϑέ. Πύδης Πύδου, ὄνομα ποτα- 

1) 819 Βουρὶς ὕγὸ τέρεντρον. 2) ἀντὶ τοῦ] ἀπὸ τούτου οἀ. 
Οὐδιῃθυ; οοττ, δ60}}. 

Εταρτχα. ΟἹ. ΟἹ. Μογϑιῃ ἰθοὺ. βουνανὺ Οοᾶ. Μαγο. 489 
(ορύϊπιδθ ποΐβθ) ἂρ. ἀδἱϑέ. ἴὰ Ῥσγαθία. Εἴγτω. Μ. ν. 7. --- καδδ᾽ 
ἐναπύδηερέοντα ἴροΥ 8. ΒΕ. ἀϑατραῖθθΒ. [Δπϑοᾶ. ὅτ. Ρ. 1416. 
Οὗ, ΚΟΘΟΒ], δὰ Θαυϊπί. ὅτηγτι, ΧΙΥ͂, 482 0011. ΟΟὩ]. 6ρ. 1. 17. 

Ἑρίοο. θεσ, Ἐσζαρτοαϑθηία, 1. 20 
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μοῦ, ὡς παρὰ ᾿Αντιμάχῳ (ἔν. 101). Τοῦτο δὲ ἐναντίως 
ἔκλινεν ὁ ᾿Αντίμαχος᾽ ὅτε μὲν γὰρ ἰαμβικὸν ἐστιν, 
ἰσοσυλλάβως αὐτὸ κλίνει, ὡς ἐπὶ τῆς λεχϑείσης χρή- 
σεως, ὅτε δὲ σπονδειακόν ἐστιν, περιττοσυλλάβως αὐτὸ 
κλίνει, οἷον ., Πύδητος καὶ τηλεκλ. ποτ." (᾿- 102). 

108. 
Ῥγοῦ. δὰ γοσρ. Βυο. Χ, 18 νυ. 258 Κοὶ], Αἀοῃδ, υἱ 

Ἡροβιοάυβ αἱύ, Ῥῃοθμὶοὶβ οὐ ΑἹρμοβίροθϑθ, ΑΘ ΒΟΥΊΒ.. ..... Ὧ 
ΤὨϊδηίθ, αἱ Ηβίγδη Αὐδριδιθασθ ἰθηυλὺ ᾿προΥ0. αὐ 
Απϑγλϑοῖηβ δἰὺύ. Οὗ, 1,;.γὰ, ἢ», 14 Βρῖ-. 

Ἐτδρτήτη. 100---108 δὰ Ἐ]ορία8 τοὺ Βουρκ οοίΐ. 
Ἰγυγ. ατδϑθοο. ρ. 614 οα, Π]. 

ΕΒΑΘΜΕΝΤΑᾺΑ ὈΓΌΒΙΑ. 

[104.] 
Άἤομ0]. ὕϑη. Β Ψιοί, 108. δᾷ Ηομ. Π, Γ, 144: ᾽4ν- 

τίμαχος δὲ τὴν Κλυμένην ἹἹππάλκου ϑυγατέρα εἶναί 
φησιν. 

[108ὅ.] 

β68011. ταΐδη. δὰ Ηομ. Π. Εἰ, 889: μητρυιή᾽ ἡ τοῦ 
Ἑρμοῦ μητρυιά. Ἠερίβοια δὲ ἡ ἀέρια καὶ μεγάλα 
βοῶσα. ᾿Αντίμαχος δὲ ὁ Κολοφώνιος τὴν Ἠερίβοιαν 
μητρυιὰν 'Ὥτου καὶ ᾿Εφιάλτου παραδίδωσιν. 

Εγαρτα. 104. 106 84 σϑοθηβιοπμοη ΗΘ. ΊΟΔΙΩ 
ϑβρθοΐδυθ υἱάθῃΐασ, Οἵ 5011. Ρ. 98). 

1) Τιδοῦμδο βἷψηδ ῬοΟΒ. ΒΟΟΣ. 2) Ιἄθχῃ γαϊοὺ ἀθ ἔν. 110 
Ῥᾶδη. [5001] Ρ. 118.] --- ξ680]. θη. Α δὰ Ηομι. ἢ]. Ρ, 184: Ὁ δὲ 
᾿ἀντίμαχος ἐκ τούτου (ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσ- 
σιν, ᾧ ῥά τε νήπι᾽ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ | ἄνδρες 
κτλ.) πλανηϑεὶς φήϑη καὶ τὸν ἄρσενα σκυμναγωγεῖν. 
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[106.] 
Οἱ δὲ τὸν αἰνοτάλαντα κατέστεφον. 

Ομοοσου. ρΡ. 280 8α. Οεἰβέ, [ΒΟΚΚ. Απϑοᾶ, υ, ρ. 1422]: 

ὅτι δὲ καὶ τοῦ τάλας τάλαντος ἦν ἡ γενική, δηλοῖ 
ὃ Ἱππῶναξ εἰπών ..τί τῷ τάλαντι Βουπάλῳ συνῴκη- 
σας; ““ καὶ ὃ ᾿Δντίμαχος δὲ γινώσκει τὴν διὰ τοῦ ντ 
κλίσιν, ἐν οἷς φησὶν .,.οὗ δὲ τὸν --- κατέστεψαν ““. Τὴ 
δοᾶ. Μαᾶχο. 489 [Θαἰ8ῖ, Ῥγβεῖ, Εἴγῃι. Μ, ρ. 8] ἰὐϊδυϊίυΣ 

Ομ δο8ο. 

[1011 
“ἰνοδρυφὴς δὲ τάλαινα τεοῦ κάτα τυμβοχόησα. 

Ηυμὸ γουβϑαϊη, αὔθ δἴοτὺ ΑΡο]]οη. Ὦγθο. 46 ῬΧΌΒΟΙΩ. Ῥ. 
3586 Ο.., Απίϊτηδοὴϊ 6886 6). ΔΙΟΚΘΔοΥ δὰ ΤΏΘΟΟΣ. Ρ. 824 Β. 
ΟΥ 510}}. Ρ.. 110. 

[108.] 

ἀβολητύς. 
Ἐΐγηι. Μ. ν. ἀβολητύς ἢ) [». ὃ, 60] ἔντευξις, ἀπάντη- 
ὅις. ΒΙοχμαβο]ὰ (πὰ ΟΔ]] τ. Αἀδοπᾷ. ν. 400) δἀάὶῦ ᾿άντέ- 
μαχος. αυοὰ ΟΣ οοαϊοθ ἀποάδιῃ ΒΌΙΩΡΒἑβθθ υἱάϑθίυσ. ΟΣ, 

5.001]. Ρ. 78. Ἐγαρτα. 91 (ὀτροντύς). 

[109.] 

πηῶν. 
Ηθθγοι. νυν. πηῶν᾽ φίλων. συγγενῶν. ὍΝιΙ Βομιηίάί: 

ΑΘ Ομα 8. Κ'680). δὰ ΝῚ6. ΤΏΘΣ. 8 ᾿δυάανιὺ ΒΟΏχη. 

Εγαρ. ΟΥ̓́. αἰνοτάλαντα κατέστεψαν οοα. Μᾶτο.;: λινότα- 
λαντα κατέστυγον οοἃ, ΒΟΚΚΟΥ͂Ι:. --- κατέστεφον ϑοξηθιον δὰ 
ΘΔ]. Π. Ρ 661. 

1) 5ῖο ἴμοχ, βδηρθστα.; ἀβολῆτις σαϊρο. ΟἿ 810]]. ἡ. 78. 
20" 
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[110.] 

ψαυχρόποδα. 
Ἠθέγοι. ν. ψαυκχρόποδα᾽ κουφόποδα, ἄκροις τοῖς 
ποσὶ ψαύοντα. Απεϊπιθδοῦϊ 6886 οἱ. ϑομπας, ῥτουοοϑηϑ8 
δὰ Εΐγια. Μ. ρΡ. 817, 460. 

ΟΗΟΚΕΒΙΣΌΒ ΙΑΒΈΝΒΘΙΝ. 

Βίθρῃ. ΒγΖ2. νυ. Ἴασος. πόλις Καρίας ἐν ὁμωνύμῳ νήσῳ 
κειμένη ...... ὁ πολίτης αὐτῆς ἸΙασεύς, ἀφ᾽ οὗ Χοι- 
οίλος ἐὼν Ἰασεύς. Οἷ, ϑυϊά. ν. Χοιρίλος [Π, 2 ρ.. 
1691, 12]. Ευᾶοο. Ρ. 487, 8. Ἠογαύ, Ε)ρὶβὺ. 11, 1, 

282 8βαᾳ. Οαταίυβ ΑἸοχϑηᾶτο τορὶ Μαρπο ἔαϊ 1116 [ΟΠοο- 

Υ1105, ἸποΌ] 8 αΌΣ ὙΘΥΒΙΌΌΒ Οὗ Τη816 πδί8  τοίϊζα! εὐ 8οοθρ- 

ἴ08, Τα 816 ποταΐϑηια, ῬΆΠΡροβ. ἡ ΟἿ, Εἰρὶβί. δὰ Ρι8. 858. 

Ουχί. Βαΐ, ὙΠ], 17. 8. 

ῬοΥρθγτ. δὰ Ηοτ. ΕἸ)ριβύ. δ Ρι8. 857: Ῥορία 96881- 
ταῦ ᾽) δα ΟΒΟΘΙΠ] 58 [1110], ααὶ ΑἸοχδηᾶσυμι βοοαΐαβ Ορϑσᾶ 
οἱΒ ἀοβουιρδιῦ. ΗυΐιΒ ΟἸΠΙΠΟ βορύθπι υϑυβι8 δα ΔΗ ΌΣ, 
οὐ ΑἸοχϑπαθυ αἰχῖββθ ἔδγίασ, ταυ]ύαπι 118}}10 86 ΤΘΥΒ θα 
ἨΟΙΠΘΙΙ 6880 αυδι ΟΠοσ τ Δα. ΟΟὲ Δον. δα 106. 
Αὐβοιῃ. Εἰρὶβί. ΧΥ͂Ι ». 681 170]]. 

Οαγταθα, ουΐὰ8 ἰμβουρέῖο οϑὲ “αμιακά (βαυϊᾷ.) Βαϊς 

ΟΒοοΣ]ο υἱπαϊοδμθμι) 6886 Βοᾶϊθ οομπδίδί. 

Βυθθιαϊα. ΝϑΘΚο Ομοου. ρ. 87 βαα. 196 δβ86α. 
ΌΘΌΠΘΥ Ρ. 22. ΒΔΘὮΓ ἴῃ Ῥϑυγὶ Επογοὶ. ΠΡ. 882. 

1) Ῥογρῆγνγ. δα 1ο00.: Αοοθρογδὺ δυΐϑιῃ δ. ΒΡ Ἢ]}18 γουβῖ θυ3 
βἰῃρι]οβ ῬΆΠΙΡΡοβ. ϑυϊά, ν. Χοιρίλος ἐφ᾽ οὗ ποιήματος κατὰ 
στίχον στατῆρα γρυσοῦν ἔλαβε. ϑρτα Ρ. 2671. 2) Οὗ Ῥοτρῆγτ. 
δὰ Εἰρ!8ὺ. 1], 1, 2382. 
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Εὖ εἰδὼς ὅτι ϑνητὸς ἔφυς σὸν ϑυμὸν ἄξεξε, 
τερπόμενος ϑαλίῃσι" ϑανόντι τοι οὔτις ὄνησις. 
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι Νίνου μεγάλης βασιλεύσας. 
κεῖν᾽ ἔχω ὅσα᾽ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι 
τέρπν᾽ ἔπαϑον' τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλυνται. ὅ 

ἥδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις, οὐδέ ποτ᾽ αὐτῆς 
λήσεαι. ἐκτήσθϑω δ᾽ ὁ ϑέλων τὸν ἀπείρονα χρυσόν. 

Αἰβοῃ. ΙΠ Ρ. 88ὅ Ε: Τί γὰρ τῶν ἐπιτρῖψαι δυναμέ- 
νῶν παρέλιπεν ὃ καλὸς οὗτος ἐποποιὸς καὶ μόνος 

ξηλώσας τὸν Σαρδαναπάλλου τοῦ ᾿Ανακυνδαράξεω 
βίον, ὃν ἀδιανοητότερον εἷναι κατὰ τὴν προσηγορίαν 
τοῦ πατρὸς ᾿Αριστοτέλης ἔφη. ἐφ’ οὗ τοῦ τάφου 
ἐπιγεγράφϑαι φησὶ Χρύσιππος τάδε ..εὖ --- χρυσόν “. 
Εὐρὶρυδῆγγηδι ῃοὸ δἥογυμπὺ οὐϊδιὰ 5680]. δὰ Αὐϊβίορῃῃ. ἂν. 

1021. Βυᾶοο. Ρ. 872. Ῥμαγουῖη. νυ. Σαρδανάπαλος [Ρ. 

1085, 1δὅ 54ᾳ4ᾳ.] - ). 1-τ-ὸ παροὺ Απίθο]. ῬΡ]δηιᾶ, 

Ερίρυ. 1. εἰδὼς] δεδαὼς Ξ΄6801. Αγ. Ἐπά. Ῥμᾶν. --- σὸν] 
5ῖο θιοᾶ, Τοῦ. Επαβὺ. Ἰπέργυροὶ. δέχ. (τὸν οσοἀᾷ. ἀιο) [18 0008. 
ΔΙΟΙΠ6Κ67; ὃν βομοῖ. Ασ. Ἐπᾶ, Ῥμᾶν.; τὸν χϑ]αυὶ, --- 3. τοῦ Ομ. 
ΕἘπᾶ. Ῥμᾶν.; σου Ὠ1οα, Τσοῖζ. Απίῃ. ΡΊδῃ. --- 8. βασιλεύων 8680]. 
Αν. Ἐυά,. Ῥμᾶν. --- 4. κεῦν᾽] 516. Αἴβρῃ.; τόσσ᾽ Ὠῖο ΟἾγ. ΤΏΘο- 
ἄογ. Απίῃ. Ῥα], Δηΐῃ. Ῥ]απυᾶ. θοσω. Ηδβιῃι.; ταῦτ᾽ το]ίαυΐ. --- 
καὶ ἐφύβρισα] καὶ ἀφύβρισα νο}] κἀφύβρισα οοἀᾷ. ρ]οτίαῦθ 
ϑσδ ὈομΪ8; τ καὶ ἔπιον Απίμ. ῬᾺ]., οἵ, Εἰαδίαξῃ. δὰ 1]. ῥ. 1766, 
ὅ9. 1224, 8ὅ Βοπι. --- σὺν ἔρωτι) 816 ΑἰΒ.: μετ᾽ ἐρώτων 5080]. 
ΑΥν. Δηΐὰ. Ῥα].; μεϑ᾽ ἐρώτων Ἐπὰ. Ῥμᾶν.; μετ᾽ ἔρωτος το]ταα!. 
-- ὅ. τερπνὰ πάϑον δίορῃ. Βγ2.; τέρπν᾽ ἐδάην Απίῃ. ῬΑ]. Απΐ. 
ΡΊδη. --- πολλὰ] λοιπὰ Ὀϊο Οδἱγ. --- πάντα λέλυνται] 816. ΑἰΔ.; 
πάντα λέλειπται Ὀϊο. Απίῃ. Ῥα]. Τμοοάοχοί. ἄδϑοσ. Ηδπι.: 
κεῖνα λέλειπται το]ϊαυὶ. --- 6, οὐδέ ποτ᾽ αὐτῆς] ἀνθρώποισιν 
Ἰηΐοσροὶ. ϑδέσα. ατϑυλχη. ΕἾοσ. Απΐῃ. ΡΊδη. ἸΙδοοῦβ: οὐδέ ποτ᾽ 
ἐσθλὴ ὅϑ.801]. Αγ. Επυᾶ. Ῥδαν. --- 7. λήσεαι) δῖ. Μεοῖηθκο; λησά- 
μεϑ᾽ Ηροϊκοσ οομθτῃ. 46 Απέβο]. συ. ΠῚ ᾿. 8δ; λήσομαι Αἰμοη. --- 
λήσ. --- χρυσὸν) κεκτήσθω δ᾽ ὁ ϑ'. σοφίης τὸν ἀπ. πλοῦτον 00] 
ΑΥ, Ἐυα. Ῥβᾶνγ. 
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([860085 Αμέμο]. ὅσ. οὶ. Π {1͵ρ8. 1814) ρΡ. 6082 8α. Ξξ 

Ι (εἅ. 1794) Ρ. 117 [1 ν. 1856 Βγυποκ]).. Οτδιωσιδἐϊουϑ 

ἱπ (α. Ιαυγ. ΧΧΧΙΙ, 16 [0]. 7“. Οοἀάᾷ. αὐδίζαοΣ Ξύσδθ. 

ΧΙΥ͂ Ρ. 672 ἴῃ ταᾶτρ. (ν. ἱπῆνδ). ---- 1---ὃ Ῥιοᾶ, Π, 28 ἢ). 

Ἰχείζ. (1. ΠῚ, 458 κ5αα. -- 1-ς8 ἃ Βίγεθομθ ρῥγϑϑίου- 

ταΐβθοθ. ἶδτο ουϊάδπι φοορταρηὶ δαβοσίρϑις ἰπὐθυροϊδίοσ, 

Ὀπᾶθ ἱπ οοἀᾷ. ποπηυ]]08 ἰγϑηβιοσυπύ, οἷ. Ετϑμι. ὅὸ]. ΠΙ 

Ῥ. 1ὅ9; 1- (εὖ -- ϑαλίῃσι) Ἐπδέ. δᾷ Οἅ. ν. 1447, 

80 Βοπι. 98 Β88. 8---ὃ (βοα ν. 8 ρμοβὺ 4. δ᾽ 60]]οοδίο) 
ΟἸομα. ΑἸοχ. ϑίγοωι. ΠῚ ρ. 177 (411 Ὁ) 5.10. 491 Ῥοίί. 

Τμοϑοαογοῖ. σταθο. δϑ. ουταί, ΧΙΙ [0]. ΙΥ̓, 2 ν». 1089 

Ξο1260]. ἄθοσῃ. Ηδιπαγί. ἰπ τδῃ. Αποοᾶ, Ὅσοι. ΙΥ͂ ρῥ. 

219. -- 4---ὅ δ... ΧΙΥ͂ ρ. 6723). Ὁϊ1οὸ ΟἸγγε. ΤΥ ν. 
81 [186 Βεῖκ.. Απίμ. Ῥα].1 (1΄Ρ8. 1818) Ρ. 399. ϑέθρΆ. 
Βγζ. νυ. ᾿Δγχιάλη; νοῖρα ταῦτ᾽ ἔχω --- ἔπαϑον ΡΙ]αί. 
τηογαὶ. Ρ. 46 Α. Ῥο]γὺ. ΥἼΠΙ, 12 ρ. ὅ76 ΒοΚΙς., ταῦτ᾽ 
ἔχω --- ἐφύβρισα ῬΙ]αΐ. ρ. 880 Ε'; δοβάθτη γϑσββ σϑϑρ]- 
οἰαηῦ τυ] Ββοχιρίοσοβ, οἵ. Αἰμθῃ. ΧΙ ρ. 529 ἘΕ. Οἱο. 

Ταβο. Ουδοβί. Υ. 85, 101. Το ἢμ. Π, 82, 106. ΝΙοοί. 
ΟΙιομϊαύ. Ρ. 417 Βοημ. Εἰυβίαίῃ. δὰ Π. υ. 1660, 89 Βοχι. 

6758 Β48. 1224, 85 οι. 1801] 48. 

1) Ἐπὶ τοσοῦτο δὲ προήχϑη (ϑαγάδῃδρβυβ) τρυφῆς καὶ τῆς 
αἰσχέστης ἡδονῆς καὶ ἀκρασίας ὥστε ἐπικήδειον εἰς αὑτὸν 
ποιῆσαι καὶ παραγγεῖλαι τοῖς διαδόχοις τῆς ἀρχῆς μετὰ τὴν 
ἑαυτοῦ τελευτὴν ἐπὶ τὸν τάφον ἐπιγράψαι τὸ συγγραφὲν μὲν 
ὑπ’ ἐκείνου αρβαρικῶς, μεϑερμηνευϑὲν δὲ ὕστερον ὑπό τινος 
Ἕλληνος" υ»δυ --- λέλειπται". 2) Θθορτδρμυβ Ῥοθίαυδτω 1ῃ- 
βου ]Ομθτὰ ΒΟΌΣ] ββίτηθτω Πα τα »»Σαρδανάπαλλος ὁ ̓ ἄνακυνδα- 
ράξεω παῖς ̓ Αγχιάλην καὶ Ταρσὸν ἔδειμεν ἡμέρῃ μιῇ. ἔσϑιε 2 “«ἴνε 
παῖζε, ὡς τάλλα τούτου οὐκ ἄξια“ Ἰαυάαντῦ, Ῥοσγριῦ: μέμνηται 
δὲ καὶ Χοιρίλος τούτων (Ὁ) καὶ δὴ καὶ περιφέρεται τὰ 
ἔπη ταυτί, ταῦτ᾽ ἔχω --- λέλειπται“. 



ΑΝΥΤᾺΕ. 511 

ΟἿ, Ιδοοῦβ Αμὲμοὶ]. αν. Ὅόο]. ΥἹ (Λάπού. 1, 1) ρ". 
875 54ᾳ. 64ἃ, πιδὶ. ΠῚ γη. 915 οἅ. 1,105. 1817.] 

Ἐρὶσγϑίάσηϑ, οΘ] ουυσῦ) ΟἼΟΘΥ]Ο ποβίσο ἰγϊθυὶϊὺ 
ΝῶθΚο, βΒ0α τὸβ νδ]ὰθ ἱποϑυΐα; οἵ, Βουρῖ. Ῥοϑὺν. ᾿γυυ. αΥυγ. 
Ῥ. 620 (671 οἀ. 1Π.) Κτϑπιον. δὰ βίχαν. Υ0], ΠῚ ῥ. 189. 

ΑΝΥΤΕ. 

Ραυβ. Χ, 88, 18 (7): Τοῦ δὲ ᾿“σκληπιοῦ τὸ (ἐν 
Ναυπάκτῳ) ἱερὸν ἐρείπια ἦν. ἐξ ἀρχῆς δὲ ὠκοδόμησεν 
αὐτὸ ἀνὴρ ἰδιώτης Φαλύσιος. νοσήσαντι γάρ οἷ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς καὶ οὐ πολὺ ἀποδέον τυφλῷ ὁ ἐν ᾿Επι- 
δαύρῳ πέμπει ϑεὸς ᾿ἀνύτην τὴν ποιήσασαν τὰ 
ἔπη φέρουσαν σεσημασμένην δέλτον. τοῦτο ἐφάνη τῇ 
γυναικὴ ὄψις ὀνείρατος κτλ. ϑίορῃ. ΒγΖ. γν. Τεγέα᾽ ἦν 
δὲ καὶ μελοποιὸς ᾿ἀνύτη Τεγεᾶτις. ΟΥ, Απὲρ. ΤΏΘΕΒ. 
ἴῃ Αμί, αν. ΠῚ Ρ. 101, υοἱὶ ϑῆλυς Ὅμηρος δΔρρθ]]αίυν. 
ῬΊυγα ἀδοϊν Τ ΘᾺ 6] ἴπ Ῥαυϊγ Ἐπογοὶ. 15 ν. 1218 δα. 

ῬοσοίχιδιηηΒ δῆ δηΐθ Ὁ]. ΟΧΧ υἱσίββὸ 6 Ταϊδῃ, οΥ. 
δὰ ατᾶθο. 88 8 δ2 ρΡ. 180 Οἰΐο. οοἸ] ρίαν ἢ). 

1) Τί γάφ μοι περὶ ᾿νύτης λέγειν: νννος τῆς μὲν γὰρ 
Εὐϑθυκράτης τε καὶ Κηφισόδοτός .... εἶσιν οἵ δημιουργοί. 
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ΑΡΌΕΝΘΡΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΘΈΕΝΘΌΘΑ, 

Ῥαρ. 4, 1. 1. Ἐρφικϑόνιος. 
6, 18. Αἀάο: Ῥτοροτχύ. 11, 1, 19. 
6. 
8. 

16, 
25. 
81. 
99. 

ὅ8. 
ὅ9. 

00. 

68, 

66. 

τ. 

Αὰ ἔν. 1. ΟΣ Ῥμηοάρια. περὶ εὐσεβ. ». 61 ἀοχηρ. 
Αἀάο: ἔσχαρι. 8. Αἴβθῃ. ΧΙ ὑ. 410 Β: Θεόλυτος δ᾽ 
ἐν δευτέρῳ Ὥρων ἐπὶ λέβητός φησιν αὐτὸν (86. τὸν 
Ἤλιον) διαπλεῦσαι, τοῦτο πρώτου εἰπόντος τοῦ τὴν 
Τιτανομαχίέαν ποιήσαντος. --- Ἐτϑρτα. 9. ῬΏΣοάΘΙ,. 
περὶ εὐσ. Ὁ. 48 ἀοΙηρ.: Τὰς Ἁρπυίας τὰ μῆλα φ]»- 
λάττειν ᾿ἀκοζυσίλ]αος, ᾿Επιμενίδης δὲ καὶ τοῦτο καὶ τὰς 
αὐτὰς εἶναι ταῖς Ἑ σπερίσιν' ὁ δὲ τὴν Τι[ταἹνομαχίαν 
[τὰ] μὲν μῆλα φυλάττειν. ...... 
20. 1,. ἑξῆς. 
γρσ. Εταρτα. 9. Οἵ Ῥμηοάσηῃ. 1]. 1. ». 7. 

- - 22. Οἔ γον. τηθίσ. 88.(. Αὐβθῃ. ἢ. 86θ. 
1114ἅ. γρᾶτν. Ἐσχαρτα. 2. Ὗ. 4 καί κε --- ἀναϑείη Ἰαυάαξ 
Ῥ]αὶ. τότ]. Ὁ. 887 Κ᾿. 
Τοϊοσουΐα. ΟΥὮ Τχοίζ. δὰ ΤΥοορὮγ. 818 Ρ. 809 Μιθ)}. 
Εταρτα. [3]. . Εΐγαι. Αηροὶιο. τὰ ἘΣύΒΟ 1]. Οραβο. 1 

. 689. 
Ὁβεβαί. Ἐχοιὰ. Οὗ Οοτέ. Βομ. ρ. 896 Οοοί!!. 223 
ΝΙούζβομθ. Τῆς δὲ πανηγύρεως λυθείσης ὃ ποιητὴς 
εἰς Ἴον ἔπλευσε πρὸς Κρεώφυλον κἀκεῖ χρόνον δι- 
ἐτριβε. 
19. ᾿Ἐπικιχλίδες. Δύμοῃ, ΠῚ Ρῥ. 6δὅ Α: Ὄτι τὸ εἰς Ὅμη- 
ρον ἀναφερόμενον ἐπύλλιον, ἐπιγραφόμενον δὲ Ἐπι- 
κιχλίδες, ἔτυχε ταύτης τῆς προσηγορίας διὰ τὸ τὸν 
Ὅμηρον ἄδοντα αὐτὸ τοῖς παισὶ κέχλας δῶρον λαμβά- 
γειν, ἱστορεῖ έναιχμος ἐν τῷ περὶ τεχνιτῶν. 
ΧΙΥ τ. 639 .Α. - 
Ματχριῦεβ. - ΕἘπβίχας. δὰ Ασϊβίοὺυ. Εἴ. Νίοοι. ΥἹ, 7: 
παράγει δ᾽ εἰς μαρτυρίαν ...... ποίησιν Μαργίτην 
ὀνομαξομένην Ὁμήρου" μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς οὐ μόνον 
αὐτὸς ᾿ἀριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ποιημάτων, ἀλλὰ 
καὶ ᾿Δρχίλοχος 1) καὶ Κρατῖνος καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς 
πιγράμμασιν μαρτυροῦσιν Ὁμήρου εἶναι τὸ ποίημα. 
Γποοχὺ. βθᾶ, ἔγαρτω. Ααάδ: 
Τυδείδης, οὗ πατρὸς ἔχων μένος Οἰνείδαο. 

Ἐν δ᾽ ἄνδρες πολέμοιο δαήμονες ἐστιχόωντο 
᾿Αργεῖοι λινοϑώρηκες, κέντρα πτολέμοιο. 

1) ̓ ἀφιστοφάνης ΒΌΒΗΚ.; ἀλλὰ καὶ ᾿Δρχιλόχοις Κρατῖνος ΒεΙρῈ. 



Ῥαρ. ΤΊ. 

78. 

98 84. Ηθ685. ἔγαρτη. 81. Οὗ, ῬβΒιη)οά. περ 
122. 

126. 
182. 

188. 

140. 

1562. 
1588. 

155, 

108. 

177. 

200. 

262. 

ΑΌΡΕΝΘΒΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΘΕΝΘΑ. ὃ18 

Οοτύ, Ηομα. Ρ. 826 ὟΑοοἰἑ!. 21 Νιοίζβομθ. (ΠΟΣΊ ΘΓΌΒ) 
τιμηϑεὶς ἱμεγάλως παραγίνεται εἰς “Ἄργος καὶ λέγει 
ἐκ τῆς Ἰλιάδος τὰ ἔπη ταδε᾿ ΟἹ δ᾽ Ἄργος --- Διομήδης 
[Β δδ9---ὅ68],, Τυδείδης, οὗ πατρὸς ἔχων μένος 
Οἰνεέδαο“ ᾿ καὶ Σθένελος -- νῆες ἕποντο [ν. 
ὅθδ4---ὅ68]- ,, ἐν δ᾽ ἄνδρες --- κέντρα πτολέμοιο“. 
ΑἸοιαβθοηΐβ. Αἀᾶθ: Εσδρτα. 7. Ῥμηοάθῃι. περὶ εὖσ. 
Ρ. δ1: Κα[ὶ τῆς ἐπ]: Κρόνου ξω[ῆς εὐ]δαιμονεστάϊτης 
οὔσ]ης, ὡς ἔγραψαν ᾿Ησἤοδος καὶ ὁ τὴν [4λκμ]εωνίδα 
ποήΐ σας. 
δία Αἀᾶά6: Εἔσαριμι. 8.1. Ῥμϊοάθῃ. περὶ εὖσ. Ὁ. 
42 αοταρ. Παρὰ δὲ τῷ ποή σαήτι τὴν Δανα[ϊδα] μη- 
τρὸς τῶν ϑίεωῶν ϑ]εραπον[τἶες Κουρῆτες. 

εὐσ. Ὁ. 49. 
Ηδεβ. ἔταρτω. 106. ΟΕ. ΡῬἈ:]οᾶ. περὲ εὖσ. ν. 117. -- Αἀάο 
Εσδρτα. 10ὅ8. Ῥμϊ]οᾶθτῃ. Ρ. 84 ἀθ ΔΡο]1]1π6: [[]σίοδος 
δὲ καὶ ᾿Ακοϊυσ)λαος μέλλειν [μὲν] εἰς τὸν Τάρταρον 
[ὑ]πὸ τοῦ Ζιὸς ἐ[μβλη]ϑῆναι, τῆς 4[ητοῦς δ᾽] ἱκετε(ο)γυσά 
ἱσης ἀν]δοὶ ϑητί εὐσαι]. 

68. ἔγταρτη. 118. ΟἿ. Ῥμὲοά. περὶ εὐσ. Ῥ. 94. 
ἢν. ἔγαστα. 186. ΟἿ, Εΐγτα. Αηρο], 80. Ἐ186}}. Ορυβο. 

Ῥ. 689. 
Ἐρε. ἔγδιρτα. 187. Οὗ Εἴγια. Δηρο]. ἂρ. Βιύβοι]. Οραβο. 

Ῥ. 687. 
Ηδ68. ἔἴγαρτη. Αἀὰδθ: Εσδρα. 1614. Ῥμϊοάθι. περὲ εὖσ. 
Ῥ. 60 ὅομρ., υὐἱ ἀθ Αοἴδθοῃϑ βϑύτῃο δβϑῦ. 
Εταστα. 1171. ΟΣ Βέγαρ. ΧΙΥ͂ γ. 668. 
Ετάᾶστα. 179. ποὺ. μοιρέων] Αἀὰ6: Μοΐποῖκο Α18]. οτἱῦ. 
δα Αἰμθῃ. Ρ. 21. 
Εταρσα. 180. 181. Οἵ, Μοίποκθ ἴῃ Βθρθετ. 1 ῃ. 827. 
Ϊὴ ποία Ἰοσοθάυμλ: ΗΌΘΡΌΠΟΙΙ Βθγτα. 1 (1866) ἴ886. 2 
Ῥ. 821. 
Εν, 207. ν. ἢ. ἡβώντων] γηράντων ΒοΙρκ ἴῃ Ζιτησαθστα. 
Βιασῖβ ὙΠΙ (8. 1841) ν. 8. 
Ἐν. 242. Οὗ, Εΐγα. Μ. ν. ἀψεγέως [ρ. 188, 387 καὶ 
τὸ ἀπτερέως παρ᾽ Ἡσιόδῳ, ἀπὸ τοῦ πτερέως τὸ 
ταχέως, ἈῸΪ Αποπ,: ΡΟ παρ᾽ Ἡσιόδῳ οἰΐδτλ ἢ. 1. αὐ 
ΒΌΡτα Ὁ. 188, 84 Ἰορθπάσηῃ οδὺ παρ᾽ “πολλωνίῳ." 
Ναδαρδοῦ, Εταρτα. 8. φευγέμεν ἐκ) 815 ΜΟΙΏΘΚΘ ἴὰ 
ὅβδαι Αὐη8]. ΠΧΧΧΥΪῚ (ἃ. 1868) ». 870. Ἰωοροραίυν 
φευγέμεναι. 
Ῥδμγϑβ. Ἐτάρτο. 18. ν. 8. ποτ. περιδινήεντι ΚΟΘΟΙΪΥ 
Οομλ. οΡ. 1 Ρ. 18. 

1) ΟΕ Π. Ε, 818. 
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ΙΝΌῈΧΣ ΡΟΒΤΑΒΌΜ. 

Αδτῖ8 242 Βα. 
Απμαδοθαβ ΟΟἸ]οΡμοηΐαβ 278. 
Αὐ γλδομβ ᾿[Γοἱὰ5 947. 
Απὥρδοι 2172. 
Αηγίθρ 811. 
Αγοῦπυβ 8. 6---8. 88---86. 

49---δ9, 
Αχιϑίοδα 60. 948.--. 947, 
Αβιυβ 2028---206. 
Αυρία8 ὅθ. 
Οδγοΐηηβ 198. 
Οθσοορβ 82. 84. 8ῦ. 
ΟἸουβθῖδθ 207 πα. 
ΟΠοΘΥΪ 5 ΙΔθϑηβὶβ 808 ---311. 
ΟΒοοΥ 8 ϑατηῖαβ 96ὅ--- 272. 
Οἰπδοῦδο 4. 8. 88. 196---198, 

Οομοη 319. 
ΟΥ̓ΘΟΡΏΥΪυΒ 60--- 62. 
Ογπδοίμαυβ 196. οὗ ποὺ. 8. 
Θοιοάοουβ 919. 
Ὀιοάοτγιῃβ 38. 
θιούλιηθβ 918. 

ΘΙΡΒΣ 8 217. 
ἘΡΙγοαΒ 272. 

ἘΡριταθηΐάθθ 230-- 281. 
ἘΠ ρΒΙΔΤΏΟῺ ὅ7 Βα. 
ἘΠ. 6].85 6--8. 186---19ὅ. 
Ηδαρὶαθ δ2 (Βορίαβ ὅδ). 
Ηοροϑῖαθ 2 ποὺ. 1). 16. 
Ἠοζθδβίητι ἢ. 1. 
Ηοροδίθυθ (Αὐὐμ1α 18 

908. 
Ἡδοδὶοάυβ 78---186. 818. 
Ηοιμοῖβ 2 βαᾳ. 10. 1δὅ. 60 

56. θ8---.75. 812. 

Ηοιϊπουᾶδο 196 ποῦ. 
1. βοὴθ8 8. 86-.---48. 
ΜοΙδεῖρριάθβ 272. 
Μυδβδοὺβ 2318---280. 
Νιοοσγϑίυβ 272. 
Ομοχηδοχιίυβ 3922. 988---941, 
Ῥϑηγδϑθὶβ 2Ὅ8---26ὅ. 
Ῥηδοάϊπιυβ 214. 
Ῥίωτοβ θὅ. 
ΡῬΊθϑμαοσ Οδι γΘ 818 248---268. 
Ῥιοίπνβ 214. 
δίαθίθυ ὃ. 1 58αα. 
Τ616818 4. 
ΤὨρϑἰοσᾶθθ 88, θ8. 

δυοίου) 

Ηἰϊ8 δἀᾶθ: Αὐομ]οοδυα (ἸΠθοοσ. ορὶρν. 19, δ), ΟἸομδχα 
(ΡΙ]υὐ. πογΆ]. ὑ. 1182 Ο), Ευῖπηδια, Ῥοϊγεηηδδίασα (ΡαυΒ. 1, 14, 
4 [8], Τογρδηάσατῃ (Ρ]αΐ. 1. 1.) 

ΝΌΡΕΣ ΟΑΒΜΙΝΟΌΜΝ. 

Αἰϑιοπίς 82. 
Ακέσεις νόσων 220. 9394, 
Αλκμαιωνίές 6 Βα. 818. 
᾿Δμαξονέα 3. 
᾿Δμφιαράου ἐξέλασις ἢ. ὅ9. 
“ραχγνομαχία 2. 

᾿Αργοναυτικαά 332 86. 
᾿ριμάσφπεια 344--- 241. 
ζισμα προσόδιον 1ϑ6. τ δα 
᾿στρονομία (ἀστρικ ἴβλος 

19. ὁ6. 90. 
᾿4τϑίς 208. 
Ἀτρειδῶν κάϑοδος δ6. 



ΙΝΌΕΧ ΟΔΕΜΙΝΌΜ. 

Βατραχομαχία 2. 
Βουγονία 187. 
Γάμος Ἔβρου 242. 
Γενεαλογίαι 196. 208-- 20ῦ. 
Γερανομαχία ὥ. 
{[Γιγαντομαχία 8.} 
Γυναικῶν ἡρωινῶν κατάλογος 

18. 
Ζάκτυλοι Ἰδαῖοι 19. 180 κα. 
“Ἰαναΐς 4. 78. 818. 
᾿Ἐπίγονοι 18. 
᾿Επιϑαλάμια 2. 
᾿Επιϑαλάμιον εἰς Πηλέα καὶ 

Θέτιν 19. 
᾿Επικήδειος εἰς Βάτραχον 18. 
᾿Επικιχλίδες Ω. 
᾿Ἑπτάπεκτος αἴξ 2. 
Ἔργα μεγάλα 19. 161---101. 
Εὐμολπία 220. 228. 
ἙΕὐρωπία 186. 192 κα. 
᾿Ηοῖαι 90--98. 18ὅ---146. 818. 
Ἡράκλεια 196. 

249. 96θῦ, 
[Ηρωογονία 19. 
Θεογονία ὅ. 2320. 99--928, 

28ῦ---987. 
Θεσπρωτίς 918, 
περὶ Θεσπρωτῶν ὅ8. 220. 
Θηβαΐς 4. 9 παα. 
[Θησέως ἐς “4ιἴδην κατάβασις 

79. 
Θησηίς 211 56. 
Ἰλιάς 2 Βα. 38. 
Ἰλιὰς μικρά 2 βαᾳ. 86--48, 
Ἰλίου πέρσις ὃ. 
Καϑαρμοέ 221. 282. 242. 
Κατάλογος Γυναικῶν 80. 90-- 

18ὅ. 5818. 
Κεραμίς 2, 
Κέρκωπες Ὡ. 69 Βα. 
Κήνυκος γάμος 19. 146--148, 
Κορινϑιακα 186---192. 
Κουρήτων καὶ ἈΚορυβάντων 

γένεσις 282. 

215.- 21ὔ.- 

81 

Κρατήρ 221. 
Κύκλος 1. βαα. 
Κύπρια ἃ. 15---82. 
ΜΛαμιακά 808. 
Δευκιππίδων κατάλογος 92. 
Μαργίτης θ4---69. 
Μεγάλαι Ἠοῖαι 19. 98. 140 -- 

146. 
ΙΜελαμποδία 19. 101---Ἰδή, 
Μινυάς 21δ---211. 
περὶ Μίνω καὶ Ῥαδαμάνϑυος 

282. 
ΙΜυοβατραχομαχία 2.] 
Μυομαχία 2 
Ναυπάκτια 198. 
Νόστοι 2. ὄὅδ--ὅθ. 
Νόστος τῶν Ἑλλήνων 181. 
Ὀδύσσεια ὃ 8α. δ΄. 
Οἰδιπόδεια 4. 8 54. 
Οἰχαλίας ἄλωσις ἃ. θ0--Θ2, 
Ὀρνιϑομαντεία 161. 
Ὀρφφεύς 239 Βαᾶ. 
Παλαμήδεια 82. 
Παραλύυσεις 221. 
Περσηίς (Περσικα) 266---272. 
Σφαῖρα 221. 
Τελεταί 221. 
Τελχινιακὴ ἱστορία 282 8α. 
Τηλεγονία δ7. [196θ.] 
[Τιτανογραφία 221. 228 8α.] 

Τιτανομαχία ὅ--ὃὃ. 812. 186. 
228 Βα. 

Ὕμνοι ἢ. 291. 
Ὕμνος ἐς Δήμητρα 228. 
Φορωνίς 209---212. - 

Φωκαΐς 68. 
Χείρωνος ὑποθῆκαι 19. 148--- 

180. Σ 
Χρησμοί 221. 

988--58ὅ. 
Χρησμοὶ Σκυϑικοί 242. 

Ψαρομαχία 88. 

994 8ᾳ. 282. 
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Οοπδρθούΐυβ ΒΕ σδρι θη οΥ 1. 

Τιϊδηοχδοϊᾶδ. 1188 ῬΥΥἂ. 

Κ. ἿΝ ο]οῖς.: Ῥαρηΐζ. Κ. νοοῖ. Ῥυθρμηΐζ. 
1 » 4 Ἷ 1 1 

2 1 ὄ 9 9 Ρ' 
8 8 {] ΒῚ 8 18 

4 4 1 4 4 4 

ὅ Ῥ. ὅδ 8 δ ὄ 8 
6 {) » 6 6 19 

Ἷ δ 7 γ 7 ὅ 

8 (Ρ. 312) --- - 8 8. ρμ.108 
9. 819) -- - 9 9 11 

-,χι« . ...-ς 10 10 14 

. 11 11 6 

Ογρτῖδ. 13 12 9 
Κ. ἌΝ]. Ῥαρηΐίζ. 18 18 -- 
1 1 1 14 14 -- 

ῷ ῷ 19 1ὅ 18 10 

8. 4 8 9. 8 16 1... ρμ.108 
ὅ ὅ 4 117 117 9 

[ 7 ὅ 18 18 γ 

Ἵ θ6 6 19 20 8 

8 8 Ἷ [1] 91 Ρ. 97 
9 9 8 Ρ. 18 92 Ῥ.98 

10 10 9 

11 11 10 Ν 

12 19 11 

18 14 18 Νοϑβί!. 
14 1ὅ 14 

1ὅ 16 18 Κ. ὝΥ 610 Κ. 
16 18 -- 1 1 

11 90 18 ») 2 

18 21 17 8 4 

19 4 90 4 δ 

20 Ρ.») 21 5 6 
21 98 92 6 8 

22 γ.ὅ38 28 Ἶ ἃ 
ς 19 16 8 10 

94 11 Ῥ. 16 9 8 
[26 -- -- 10 9 



Ρ 

Οὐ “1 δὺ ὧι ῶὰ' ὦ" εὖ μὲ 

9-11 
12.117 

18 
14 
1 
16 
18 
19 
20 
21 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΞΣ ἘΒΑΟΜΕΝΤΟΙΒΌΜ. 

ΜαΑτοῖβοΒ. Οοσίὶ. 

111 
172 
118 

1714. 170 
176 
1717 
110 
1178 

119. 180 
181 

ΒΕΒΙΟΘΌΞ. 

Κ. 
(θα. Π. 4 

1 46 
-ὦ 47 
8 48 
ὅ 40 
4 60 

123 ὅ1 
6 δ 
γ 88 

10 84 
18 δὅ 

1817 δ 
12.84 δ 7 

67 δὅ8 
1θ4 ὅ9 
21 60 
80 61 
81 62 

142 68 
29 64 
80 θῦ 
88 66 
82 ΟἹ 
84 08 
89 69 

108 10 
204 11 
99 1 
44 13 
4ὅ 14 

188 718 
72 760 

110 71 
11ὅ 18 
111 19 
101 80 
100 81 
127 82 
129 88 
46 84 

148 8ῦ 

Μδγο θοῦ, 
88 

84 

8ὅ 

86 

831 
88 
89 

00 
40 

Α1 

42 

48 

4ᾳφ 

48 

ἀξ 

48 

49 
δ0 

51 
52 

δ8 

54 
58 

δ6 

δ1 
ὅ8 
70 
71 

911 

αοοί]. 
144. 

146 

97 

398 
41 

42 



918 ΟΟΝΒΡΕΟΤΟΒ ΒΒΑΟΘΜΕΝΤΟΒΌΜ. 

Κ. ΜΑτΟΚβοι. ἀοοίί!. Ἐ. ΜΜαδυοΐβοῦ, Οοοί. 
86 81] 496 128 127 δ2 

87 81 129 128 128 
88 82 197 180 129 10 

89 88 φΦ 98 181 180 96 

90 84 148 1392 181 9 

91 86 102 1833 1839 1068 

92 88 149 184 188 140 

98 89 196 18 134 99ὅ 

94 90 216 186 138 88 
90ὅ 91 180 187 186 “7 

96 92 98 138 137 922] 

97 93 9228 189 188 104 

98 94 “1 140 139 57 

99 9ὅ 8 141 140 156 
100 96 74 142 141 γ{ 

101 97 7ὔ 148 142 195 

102 98 130 144 148 81 

108 99 48. ϑρίο. 6 148 144 98 
104 100 1602 146 148 . 9 

10ὅ 1011. 49 147 1460 78 

1068 [Ρ. 818] -- -- 148 141 83 

106 102 47 149 148 82 

1017 108 109 180 149 80 

108 104 δὅ0 181 180 94 

109 108ὅ 8. 942 1614[Ρ.818] - -- 
110 106 ὅ8 182 
111 101 61 188] 181 90 
112 (108 -Ε 16) Ρχαδξαΐ. 164 162 167 

. ΠΧ. 1δὅ 158 118 

118 109 δά 186 184 119 

114 110 δᾶ 187 158ὅ 120 

11ὅ 111 188 188 150 1921 

116 112 108 189 187 116 

117 118 181 160 108 90 

118 114 39 1601 189 117 

119 11 40 162 1600 88 
190 116 208 168 101 91 

121 117 229 104 102 92 
128 119 48, 160 108 168 123 

123 192 112 1δ6δδ6δ6 Ο. 164 66 

124 1900 106 167 10ὅ 317 
128 128 118. 124 1608 166 16 

1286 194 1601 169 1607 1606 

121 12ὅ 164 110 109 168 



Κ. 
1171 
172 
178 
114 
110 
176 
1171 
178 
179 
180 
181 
182 
188 
184 
188ὅ 
1806 
187 
188 
189. 
190 
191 
192 
198 
194 
190 
190 
1917 
198 
199 
200 
201 
202 
208 
204 
20ῦ 
206 
901 
208 
209 
210 
211 
212 
218 
214 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΟῸΣΝ ἘΕΒΑΟΘΟΜΈΝΤΟΕΒΟΜ. 

Μδγοκβοῦ, Οοορίν!. 
1608 
206 
207 
208 
248 
244 
187 
188 
189 
190 
191 

192 

198 
194 
19ὅ 
196 
197 
198 
200 
201 
202 
208 
204 
20ὅ 

201 
214 
21 
220 
2117 
221 
218 
216 

161 
118 
184 
188 
14 
1ὅ 

169 
112 

118 ϑρίο. ἢ 
110 
111 
114 

48 
118 
116 
111 
10 
17 

18 

19 ϑρίο. 10 
20 
21 
2ὅ 
283 

ὅγ1ο. ὅ 
188 
182 
188 
189 
219 
280 
187 
210 

ὥριο. 8 
108 

1ρ4 
68 

107 
14 
207 
108 

Κ. 
21ὅ 
216 
2117 
218 
219 
220 
221 
22 
228 
224 
22ῦ 
226 
227 
228 
229 
280 
281 
282 
238 
284 
28ῦ 
286 
287 
238 
289 
240 
241 
242 
248 
244 
24δ 
246 
247 
248 
249 
280 
251 
282 
288 
284 
285 
206 
257 
δῦ8 

919 

Ματγοκθοῦ. Οορίὶ. 
228 
242 
28ὅ 
87 

291 
286 
68 
θ4 
γ: 
τ 

224 
281 

222 
291 
247 
26 

218 
284 
189 
1900 
198 
191 
192 
200 
286 
248 
249 
212 

221 
186 
119 
180 
211 
188ὅ 
20ὅ 

ϑὅγ1ο. 2 
28ῦ 
238 

ΞΟ. 11 
218 
244 
248 
189 
241 
2898 
24 
246 
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ΜΔΥΟΚΒΟΩ. Οοοσί!. 
2580 -- 

219 294 

-- ϑρῖο. 8 
- ὅΡ16. 4 

4280 -- 

ἘΣ 6]08. 

ΜΑχΟΪΚΗΟὮ. 
4 

ῷ 

8 

4 
ὅ 

6 

18 
7 

8 

9 

10 

11 

19 

18 

14 

18 

16 

17 

Νυθβδουβ. 

Ῥαϑθονχ. δαρηΐζ. 
21 - 

22 -- 

3--6 -- 
9 -- 
1 -- 

9.-.-11 1 

. 8 ῷ 

12 8 
18 4 

14. 1δ η 

Κ. 
18 
14 
1ῦ 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24, 2ὅ 

ἑῷ ὦ «ἱ 5 συ ἧν τ μὰ ΡΝ 

Ῥαββογ. Ῥαθσηίζ, 

16 8 
117 9 
18 ὅ 
20 Ῥ. 12 
19 Ῥ. 72 
26 6 
Ὡὅ -- 
28 10 
21 

- 29 11 
80.81)}, 

ἘΡ᾿ θη] αθ8. 

υρηΐζ, 
4 
ΒῚ 

Ῥ. 710 
14 

ῬΡ. 10 

γ 
1 
2 

10 
6 

12 

ὄ 
8 

ῬΔΏγΔΒΪ8. 

Ῥαθῦη. Ὀαθηΐζ. 
1 1 
2 γ 
8 8 
γ 4 
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Κ. Ὀθθῦ. αθσηΐζ. Κ. Ὠαθῦρη. ᾳαρσηΐζ. 

[ 10 17 16 9 

γἹ 8 » 18 17 11 

8 9 19 18 14 

9 12 18 20. 21 19 Αἀάαρῃηά. 

10 11 8 Ῥ. 86 
11 920 ὅ 92. 18 10 

12 4 11 28 91 Ρ. ϑὅ 
18 θ 16 94 .») 

14 ὅ 18 φῶ 5 5) 14 

18 14 6 26 94 

16 18 12 

ΟΗΠΟΒΕΙΠΌΒ ΒΑΜΙΌΒ. 

Κ, ΝΆΘΚΟο. αθθη. Κ. ΝΆΘΚο. υθΌῃ. 
1 1 1 γἱ γ γ 

18, » -- 8 -- 12 
ῷ -- ῷ 9 8 8 
8 8 8 10 9 9 

4 4 4 11.128 11.19 11 

ὅ 5 δ 18 10 10 

6 6 6 14 ΔΑααδμῃά. 18 

ΑΝΤΙΜΑΟΘΗΌΠΞ. 

Κ. 53.011. δὈὈυθρη. Κ. 5.01. υθῦη. 
1 1 “" 17 18 11 

Ρ ») ῷ 18 90 12 

8.4 8 8 19 19 9 
Η 4 4 20 21 14 

δ δ] ὅ 21 2. 1ὅ 

7 6 »»" 23 - 

8 8 6 23 24 11 

9. 9 γἱ ῶ2 4 28 16 

10 12 80 01.) 26 20 
11 10 7 96 97 21 
12 γι 18 47 28 78 

13 12 80 9. 29 2. 
14 14 8 420 80 - 
1ὅ 17 10 80 38 94 
10 16 18 31 84 28 

Ἐρΐοο. αὐτ. Ἐτσχδριηθαία. 1, 21 
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ἐΟΦΕΡΌΘΕΣΒΕ 

ἘΠΕ 

ΒΈΘΒΗΒΘΡ 

ἘΠΈΒΕΒΡΘΗΒΕΝΗΕΕΘΘ 

ΘΟΕ 

ΘΉΕΣΕΗΡΣ 

ΕΣ, 

ν 
ππτς 

ΕΞ 
πσπεττε 

τ σσττπευς 

πππλδε 

ττῦ 
Ὁ πη 
πατειεεηιειιεηετεεειτειισηειηεεισηεεμειι 

τρέμετε 

εετέττῃ 

πττσστσσαπαϊμοσπιοδμεθιαν 

Θ 
δου 

δον 

δυο 

ον 
νουκαν.συνσυ 

δυ 
δυποσταν 

ἐνπιδνμηθ. 

οΥΤΥΥ 

ΤΥ 

ΥΝ 

ΤΟ 
ΤΥΤΥΕΦΥΨΥΎΦΥΟΥ 
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